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52هراشا

اعد رد  55یگتسکش 
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رای 81هتفرگ 

ادخ نیشن  82مه 

ادخ مان  82رازه 

دهاوخ یم  ادخ  83هچنآ 

ادخ اب  قفاوت  84قیفوت و 

ادخ تساوخ  رب  84ساپس 

اه هتساوخ  85جنر 

تباجا 86میلست و 

دنوادخ تساوخ  88میلست 

رابکتسا 90حور 

اعد رب  رارصا  مراهچ : 91راتفگ 

91هراشا

نیمز يور  رد  لمع  نیرت  93بوبحم 

ادخ هناخ  رد  93ییادگ 

نتساوخ رد  95تجامس 

طرش دیق و  یب  96تباجا 

دیما 96میلست و 

ریبز 97دنزرف 

تفای افش  رارصا  هب  هک  98یجلف 

تسود 99يالب 

تباجا 100تیفیک 

هناقشاع 102ریخأت 

اعد تباجا  تیفرظ  مجنپ : 104راتفگ 

104هراشا

تبحم يور  زا  107اعد 

اعد رد  میلست  108حور 
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هنارمآ 109ياعد 

تباجا 109تیفرظ 

يونعم جئاوح  رد  110رارصا 

تشادن تیفرظ  هک  111یتباجا 

تایرورض 112راکنا 

! هبلعث رب  113ياو 

تاجاح ندمآ  رب  114يارب 

ءاسک ثیدح  114هاگیاج 

ءاسک ثیدح  115هزجعم 
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ریزو 126مالغ و 
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! دنوادخ 135یهاوخرذع 

ایند رد  تباجا  136تیفرظ 

تدابع رد  137داسف 

يورخا تاماقم  هب  138هجوت 

مشچ يافش  زا  139فارصنا 

(1) ادخ هب  ینیب  شوخ  اعد و  متفه : 141راتفگ 

141هراشا

اعد 143هبتر 

ادخ هب  نظ  144نسح 

هریبک ناهانگ  145نیرتگرزب 

نکن تروشم  سک  هس  146اب 

دنسپان ياهتلصخ  أشنم  ادخ ؛ هب  نظ  147ءوس 

نانح 149يادخ 

دنوادخ 149قایتشا 

هناخ بحاص  151تخانش 
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هدنهد خساپ  158نیرتهب 

تسود 159نیرتهب 
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لیکو 160نیرتهب 

رواپ نیرتهب  الوم و  161نیرتهب 

(2) ادخ هب  ینیب  شوخ  اعد و  متشه : 162راتفگ 

162هراشا

تشهب 165ياهب 

دنوادخ 166هدعو 

یهلا هدرتسگ  توعد  167تباجا 

« هغالبلا جهن   » نارک یب  167سونایقا 

دنوادخ هدوشگ  168ياهرد 

اعد 169باب 

هبوت 169باب 

تاجن 170هار 

تفای تاجن  شتآ  زا  هک  171هدنب يا 

! دمآ رد  بآ  زا  تسار  هک  172یغورد 

تشونرس رد  ینیب  شوخ  173ریثأت 

(3) ادخ هب  ینیب  شوخ  اعد و  مهن : 175راتفگ 

175هراشا

لیمک 177ياعد 

اهاعد 177هدیکچ 

ینیب شوخ  ياه  هیاپ  نتخاس  178راوتسا 

تبحم تفرعم و  �179بذج 

نمؤم هدنب  نامگ  180دزن 

! تسین راوشد  اهراک  نامیرک  181اب 

دریذپ یم  ار  همه  ینیب  شوخ  182اب 

ادخ هب  ینیب  شوخ  183يانعم 

ینارگن مه  184یمک 
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بوخ لاف  ینیب و  شوخ  مهد : 185راتفگ 

185هراشا

ادخ هب  187نانامگدب 

هیسنوی 188رکذ 

میهد تبسن  دوخ  هب  ار  اه  189يدب 

هلگ قح  ياضر  زا  میرادن  190ام 

ادخ هب  ینیب  شوخ  191رون 

بوخ 193لاف 

یمتح ریغ  یمتح و  195تاریدقت 

هیسآ ترضح  بوخ  196لاف 

دوب رتهب  تیفاع  197تساوخرد 

شیوخ هیلع  نوعرف  198مکح 

بوخ ياه  200لایخ 

تشونرس یهاوخ و  کین  مهدزای : 201راتفگ 

201هراشا

یمتح 203تاریدقت 

دسیون یم  ار  نیرتهب  204دنوادخ 

یمتح ریغ  205تاریدقت 

منهج 206لوه 

! يدز یفرح  208دب 

راتفگ ورگ  رد  210الب 

ریدقت باوخ و  211ریبعت 

دب بوخ و  212ياهربخ 

نیقلت 213ریثأت 

یهلا تاریدقت  ینیب و  شوخ  مهدزاود : 215راتفگ 

215هراشا
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ینیب شوخ  رد  ترخآ  ایند و  217ریخ 

نامگ شوخ  218قیدصت 

ینامگدب 219باذع 

نمؤم �دنب  دیما  219قباطم 

دب لاف  221ناربج 

هیحور رد  نیقلت  221راثآ 

تیم 222نیقلت 

گنس کی  هب  یتح  ینامگ  222شوخ 

دش يزوریپ  بجوم  هک  223یگنس 

تیاده هلیسو  224یگنس 

هلا هیلع و  هللا و  یلص  ربمایپ  بوخ  225لاف 

هفیحص هنیجنگ ي  مهدزیس : 226راتفگ 

226هراشا

اهیرامیب همه  229يافش 

لد زا  ایند  تبحم  نتفر  نورب  230يارب 

اسآ هزجعم  230ياعد 

زیچ همه  هراک  231همه 

شتآ رب  232یبآ 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  232هیده 

عبانم تسرهف  ، اهاعد تایاور و  تسرهف  ، تایآ تسرهف  : اه 237تسرهف 

237هراشا

تایآ 239تسرهف 

اهاعد تایاور و  244تسرهف 

عبانم 262تسرهف 

زکرم 267هرابرد 
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تباجا رارسا  اعد و 

باتک تاصخشم 

 - 1341 هللا ، بیبح  دازحرف ، هسانشرس : 

.يدسا ربکا  راتساریو  دازحرف ؛ هللا  بیبح  تباجا / رارسا  اعد و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1393 شطع ، رشن  مق : رشن :  تاصخشم 

.م 21×14س  .ص ؛  240 يرهاظ :  تاصخشم 

«. ادخ تمس   » همانرب ي ثحابم  هلسلس  تسورف : 

7-16-7429-600-978 لایر :  60000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  240 ؛ [- 236  ] .ص همانباتک : تشاددای : 

اعد عوضوم : 

هفسلف اعد --  عوضوم : 

ینآرق ياه  هبنج  اعد --  عوضوم : 

BP266/ف35د7 1393 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/77 ییوید :  يدنب  هدر 

3576622 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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بلاطم تسرهف 

راتفگشیپ 15

اعد 17 كانبات  ياهرهوگ  لوا : راتفگ 

اعد 19 تیمها 

مالسلا 19 امهیلع  نیموصعم  مالک  جوا 

ادخ 20 هجوت  نوناک  ءاعد 

دعاص 22 نآرق  لزان و  نآرق 

اعد 23 موهفم 

نآرق 24 تئارق  زا  رترب  اعد 

لامعا 26 نیرت  بوبحم 

اعد 27 رکذ و 

هیسنوی 27 رکذ  صاوخ 

یهام 28 مکش  زا  سنوی  ترضح  ییاهر 

29 مییوگب ؟ نخس  ادخ  اب  هنوگچ 

اهاعد 31 نیماضم  هب  هجوت 
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رصتخم 31 بش  زامن 

ادخ 32 اب  ناسنا  تاجانم 

شیوخ 32 هدنب  هب  دنوادخ  تبحم 

تباجا 35 اعد و  مود : راتفگ 

اعد 37 رد  یگتسکش 

ناهنپ 38 زیچ  راهچ 

تعاط 38 رد  اضر ، ( 1

نارگید 40 لد  ندرک  داش 

بش 42 همین  کشا 

ریخ 42 لمع  رد  هلجع 

تیصعم 43 رد  مشخ ، ( 2

هانگ 44 زا  يریگشیپ 

45 میریگن ! مک  تسد  ار  کچوک  ناهانگ 

اعد 46 رد  تباجا ، ( 3

هچروم 47 ياعد  تباجا 

اعد 47 رد  ادخ  هب  ینیب  شوخ 

ناگدنب 48 رد  ادخ ، یلو  ( 4

مالسلا 49 هیلع  نیدباعلا  نیز  مالغ 

تباجتسا 51 اعد و 

دنام 52 یمن  خساپ  نودب  اعد 
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میلست 55 حور  اعد و  موس : راتفگ 

57 دوش ؟ یمن  هدروآرب  اه  هتساوخ  زا  یخرب  ارچ 

اعد 57 رب  رارصا 

دنوادخ 58 خساپ 

تمحر 59 شزیر 

یهلا 60 ضیف  نایرج  اعد و 

ناطیش 60 تقلخ 

نوعرف 61 تاجانم 

رای 63 هتفرگ 

ادخ 64 نیشنمه 

ادخ 64 مان  رازه 

دهاوخ 65 یم  ادخ  هچنآ 

ادخ 66 اب  قفاوت  قیفوت و 

ادخ 66 تساوخ  رب  ساپس 

اه 67 هتساوخ  جنر 

تباجا 68 میلست و 

دنوادخ 70 تساوخ  میلست 

رابکتسا 72 حور 

اعد 73 رب  رارصا  مراهچ : راتفگ 

نیمز 75 يور  رد  لمع  نیرت  بوبحم 
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ادخ 75 هناخ  رد  ییادگ 

نتساوخ 77 رد  تجامس 

طرش 78 دیق و  یب  تباجا 

دیما 78 میلست و 

ریبز 79 دنزرف 

تفای 80 افش  رارصا  هب  هک  یجلف 

تسود 81 يالب 

تباجا 82 تیفیک 

هناقشاع 84 ریخأت 

اعد 87 تباجا  تیفرظ  مجنپ : راتفگ 

تبحم 89 يور  زا  اعد 

اعد 90 رد  میلست  حور 

هنارمآ 91 ياعد 

تباجا 91 تیفرظ 

يونعم 92 جئاوح  رد  رارصا 

تشادن 93 تیفرظ  هک  یتباجا 

تایرورض 94 راکنا 

95 هبلعث ! رب  ياو 

تاجاح 96 ندمآ  رب  يارب 

ءاسک 96 ثیدح  هاگیاج 

تباجا رارسا  www.Ghaemiyeh.comاعد و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 270زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:8

تباجا رارسا  www.Ghaemiyeh.comاعد و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 270زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


ءاسک 97 ثیدح  هزجعم 

تاولص 99 متخ 

نادرگ 99 الب  حبذ 

ادخ 101 هب  تفرعم  اعد و  مشش : راتفگ 

اعد 103 رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ياهدرگش 

اعد 104 تباجتسا  عنام  ادخ  تفرعم  مدع 

ادخ 105 هب  تبسن  تاداقتعا  حالصا 

فسوی 106 یکاپ  هب  تداهش 

لیئربج 108 ندش  بلقنم 

ریزو 108 مالغ و 

110 دروخ !؟ یم  هچ  ادخ 

111 دشوپ ؟ یم  هچ  ادخ 

مراهچ 112 نامسآ  رد  ناسنا  لاثمت 

نمؤم 113 تیراتس 

114 دنک ؟ یم  راک  هچ  ادخ 

115 میراذگب ! ادخ  يارب  ار  باختنا  قح 

نمؤم 116 تباجا  ریخأت 

117 دنوادخ ! یهاوخرذع 

ایند 118 رد  تباجا  تیفرظ 

تدابع 119 رد  داسف 
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يورخا 120 تاماقم  هب  هجوت 

مشچ 121 يافش  زا  فارصنا 

123 ( 1  ) ادخ هب  ینیب  شوخو  اعد  متفه : راتفگ 

اعد 125 هبتر 

ادخ 126 هب  نظ  نسح 

هریبک 127 ناهانگ  نیرتگرزب 

نکن 128 تروشم  سک  هس  اب 

دنسپان 129 ياه  تلصخ  أشنم  ادخ ؛ هب  نظ  ءوس 

نانح 131 يادخ 

دنوادخ 131 قایتشا 

هناخ 133 بحاص  تخانش 

سرباسح 133 نیرتهب 

134 شاب ! دوخ  سرباسح 

بیبط 135 نیرتهب 

بقارم 135 نیرتهب 

دنوادخ 136 رات  روت و  ریت و 

شناگدنب 137 اب  دنوادخ  ياوجن 

کیدزن 137 نیرتهب 

یهلا 138 دودح 

دنوادخ 139 يدح  یب 
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هدنهد 140 خساپ  نیرتهب 
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ینیب 160 شوخ  ياه  هیاپ  نتخاس  راوتسا 
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تشونرس 183 یهاوخ و  کین  مهدزای : راتفگ 
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راتفگشیپ

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

نیرهاطلا هلآ  دمحم و  اندیس  یلع  هللا  یلص  نیملاعلا و  بر  دمحلا هللا 

.تسناد دنوادخ  يوس  هب  یهارگرزب  ار  نآ  ناوت  یم  تسا و  یتسه  قلاخ  ناسنا و  نیب  یطابترا  ياه  لپ  نیرت  مهم  زا  یکی  اعد ،

.ادخ اب  طابترا  سنا و  وگ و  تفگ و  ینعی  اعد  تسین ، نتساوخ  تجاح  طقف  اعد 

، تسا هدیـسر  ام  هب  ام  نایاوشیپ  زا  هک  ییاهاعد  .تسا  هدوب  ادـخ  اب  سنا  ماگنه  هب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  تاملک  جوا 
.دشابن رسیم  رگید  ياهاج  رد  نآ  هب  یسرتسد  دیاش  هک  تسا  يدنلب  فراعم  زا  ییایرد 

.دناسر یم  جوا  هب  ار  نآ  دهد و  یم  دنویپ  شیوخ  يادخ  اب  ار  ناسنا  حور  مه  تسا و  زومآ  تفرعم  مه  اعد ، اب  سنا  هک  تسا  نیا 

.میامن حرطم  امیـس  هس  هکبـش  رد  ادخ » تمـس   » همانرب رد  ، نآ تباجا  طیارـش  اعد و  نوماریپ  یثحابم  متـشاد  قیفوت  یتدم  هللا  دمحب 
یم میدـقت  یمارگ  زیزع و  ناگدـنناوخ  امـش  هب  شیاریو  نیودـت و  زا  سپ  هک  تسا  ثحابم  نآ  لصاح  تسامـش  يور  شیپ  هچنآ 

.ددرگ

لضاف ردارب  ادخ ، تمس  همانرب  هدننک  هیهت  زا  مناد  یم  مزال  دوخ  رب 

ص:15
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يرجم زا  و  درک ، روراب  ار  همانرب  نیا  ناشیا  يزور  هنابش  تامحز  هک  ینکر  دیجملا  دبع  دیس  ياقآ  بانج  مزیزع  رایسب  زوسلد و  و 
.مشاب هتشاد  ار  رکشت  ریدقت و  تیاهن  یتعیرش ، نیدلا  مجن  ياقآ  بانج  نآ  دنمشزرا  ینتشاد و  تسود 

زا زین  هدیـشک و  ار  ثحابم  نیا  شیاریو  نیودـت و  تمحز  هک  يدـسا  ياقآ  بانج  دـنمجرا  لضاف  مزیزع ، رایـسب  ردارب  زا  نینچمه 
.میامن ینادردق  هنامیمص  باتک  نیا  مرتحم  رشان 

هللا همحر  مکیلع و  مالسلا  و 

لاوش 1435 سدقم ، مق 

دازحرف هللا  بیبح 
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اعد كانبات  ياه  رهوگ  لوا : راتفگ 

هراشا
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اعد تیمها 

ياهاعد اه و  تاجانم  .تسا  مالـسلا  هیلع  نیموصعم  همئا  ياهاعد  اه و  شیاین  اه و  تاجانم  دنمـشزرا ، مهم و  تاـعوضوم  زا  یکی 
.دومن جارختسا  نآ  زا  ناوت  یم  یکانبات  ياهرهوگ  هک  تسا  یگرزب  ياه  هنیجنگ  زا  مالسلا  امهیلع  تیب  لها 

.تسا هدرک  بلقنم  هتخاس و  ار  دارفا  اعد  زا  هلمج  کی  یهاگ 

.تسا هدمآ  اعد  هلمج  کی  رد  فراعم  زا  يرایسب  هدیکچ  یهاگ 

: میراد یم  هضرع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هفرع  ياعد  رد 

هچ ، تفای ار  وت  هک  سک  نآ  و  تفای !؟ هچ  تفاین ، ار  وت  هک  سک  نآ  ایادخ ، ؛(1)  كدجو نم  دقف  يذلا  ام  كدقف و  نم  دجو  اذام 
!؟ تفاین

تمحر و دـعب  میزادرپب ، نآ  هب  تساـنب  هچنآ  اـما  دراد ، یمهم  داـعبا  اـعد  .میتسه  لـفاغ  نآ  زا  اـم  هک  تسا  یمیظع  ریاـخذ  اـهاعد 
.تسا هدمآ  اهاعد  رد  هک  تسا  ییاه  هدژم  اهدیون و  ترفغم و 

مالسلا امهیلع  نیموصعم  مالک  جوا 

زا دنتشاد : وگ  تفگ و  همه  اب  مالسلا  امهیلع  ام  ناماما  دندومرف : یم  ناگرزب  زا  یکی 

ص:19

رد مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياعد  ص 481 ، نانجلا ، حـیتافم  ص 226 ، ج 95 ، راونألا ، راـحب  ص 349 ،  ج 1 ، لامعالا ، لاـبقا  - 1
.هفرع زور 
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جوا اما  .دندرک  یم  تبحص  ناشلاح  روخارف  هب  مادک  ره  اب  .دوخ  صاخ  باحصا  هعماج و  طسوتم  دارفا  ات  هتفرگ ، دارفا  نیرت  تسپ 
.دندرک یم  وگ  تفگ و  لاعتم  يادخ  اب  هک  تسا  یتقو  رد  اه  تاجانم  رد  ناراوگرزب  نآ  نانخس  تاملک و 

ادخ هجوت  نوناک  اعد ؛

.دوش هتفگ  نخس  ادخ  اب  يوگ  تفگ و  ینیریش  نآ و  شزرا  اعد ، تیمها  هرابرد  يرادقم  ادتبا  تسا  مزال  تروص  ره  رد 

: دیامرف یم  لاعتم  يادخ  هک  تسا  ناقرف  هکرابم  هروس  رخآ  رد  تایآ ، نآ  زا  یکی  .میراد  اعد  هرابرد  یناوارف  تایآ 

.درک دهاوخن  انتعا  امش  هب  مراگدرورپ  دشابن ، امش  ياهاعد  رگا  وگب : (1)  « ْمُکُؤاَعُد َالَْول  یِّبَر  ْمُِکب  ُأوَبْعَی  اَم  ُْلق  »

.مرب یم  تذل  رایسب  مدوخ  نم  .تسابیز  فیطل و  رایسب  نآرق  ياه  « لق »

.دندرک یم  ینامداش  فعش و  راهظا  رایسب  دندیسر ، یم  هک  اه  لق  نیا  هب  مه  یبالود  ياقآ  جاح  موحرم 

نیا .تسا  هدرک  اقلا  ام  هب  ار  ادـخ  مالک  هک  تسادـخ  ربمایپ  نیا  .دـنک و  یم  تبحـص  ام  اب  میقتـسم  روط  هب  نآرق  رد  لاعتم  يادـخ 
.دیوگ یم  نخس  ام  اب  هطساو  نودب  دنوادخ  دنک  یم  ساسحا  ناسنا  هک  تسا  فیطل  يردق  هب  ربمایپ  ياقلا 

ربمایپ .تسا  ضحم  یتشآ  هک  ادـخ  .دـهد  یم  یتشآ  ادـخ  اب  ار  اه  هدـنب  .تسا  قولخم  قلاخ و  نیب  تبحم  لالد  ناشلا  میظع  ربمایپ 
یلالد يروط  هلا  هیلع و  هللا  یلص 

20 ص :
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كاـیا دـبعن و  كاـیا  : » مییوگ یم  یتقو  ینعی  .میوش  یم  ادـخ  هجوتم  میقتـسم  روط  هب  میناوخ ، یم  نآرق  اـم  یتـقو  هک  تسا  هدرک 
اقلا ام  هب  ار  ادخ  مالک  تفاطل ، اب  ربمغیپ  ینعی  .میوش  یم  هجاوم  ادخ  اب  هکلب ، .مینک  یمن  ربمغیپ  دای  نیدـلا ،» موی  کلام  «، » نیعتـسن

.تسا هدیشک  رانک  ار  دوخ  ابیز  فیطل و  رایسب  ربمغیپ  ینعی  .دنک  یم  تبحص  ام  اب  ادخ  مالک  اب  تسا و  هدرک 

.دنک تبحـص  دوخ  ياه  هدنب  اب  میقتـسم  روط  هب  دهاوخ  یمن  لاعتم  يادـخ  یهاگ  هک  دوش  یم  ادـیپ  اه  « لق  » نیا ياه  تفاطل  اجنیا 
کی هب  یلو  دراد ، تسود  ار  وا  رایـسب  تسوا و  رگج  هراپ  وا  دـنزرف  هک  نیا  نیع  رد  نابرهم ، رداـم  اـی  ناـبرهم  ردـپ  کـی  دـننامه 

! تسا هتفهن  تفارظ  تفاطل و  یلیخ  نیا  رد  وگب : وا  هب  نم  فرط  زا  ار  نیا  امش  دیوگ : یم  یتیصخش 

تفاطل کی  اب  .تسا » هناگی  اتکی و  دنوادخ  وگب : دحا ؛ هللا  وه  لق   » .وگب اهنآ  هب  ؛» لق  » .تسا هتخادنین  اج  ار  اه  لق  نیا  مه  ام  ربمغیپ 
اؤبعی ام  لق  : دـیوگ یم  مه  اجنیا  رد  .وگب  روط  نیا  نم  ياه  هدـنب  هب  دـیوگ : یم  دوخ  زیزع  دوخ و  بیبح  هب  لاـعتم  يادـخ  یـصاخ 
انتعا امـش  هب  امـشراگدرورپ  دـشابن ، امـش  ياه  شیاین  اـهاعد و  رگا  وگب : نم  ناگدـنب  نیا  هب  ربمغیپ  يا  مکؤاـعد ؛ ـال  ول  یبر  مکب 

.درک دهاوخن 

شیاین اهاعد و  اه و  تساوخرد  اه و  ییادگ  نیا  ادخ ، تایانع  وادخ  تمحر  شزیر  ادـخ و  فطل  زمر  ینعی  .تسا  مهم  یلیخ  نیا 
« مکؤاعد ول ال  یبر  مکب  اؤبعی  ام   » .تسا نآرق  حیرص  نیا  .تسام  ياه 

نآ تسام ؛ یبرم  دنوادخ  .دراد  دوجو  تفاطل  یلیخ  یبر »  » هملک رد 
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هجوت و ام  هب  دـشابن ، ام  ياه  شیاین  اهاعد و  اه و  هتـساوخ  نیا  رگا  .دـناسرب  لامک  هب  دـهد و  شرورپ  ار  ام  دـهاوخ  یم  هک  یـسک 
.دنک یمن  تیانع 

: تسا هدمآ  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مرکم  یبن  لوق  زا  تایاور  رد  اذل 

.تسا شیاین  اعد و  تدابع ، حور  زغم و  ناج و  (1) هدابعلا ؛ خم  اعدلا 

دعاص نآرق  لزان و  نآرق 

نآرق کی  لزان و  نآرق  کی  ام  دـنیامرف : یم  .دـنراد  اعد  هرابرد  ییابیز  ریبعت  هللا  همحر  لحار  ماـما  هلمج  زا  اـم  ناـگرزب  زا  یخرب 
.تسا فورعم  نآرق  نیمه  لزان  نآرق  .میراد  دعاص 

.تسا هدش  لزان  نایملاع  راگدرورپ  يوس  زا  نآ   (2) ؛ » َنیَِملاَْعلا ِّبَر  ْنِم  ٌلیِْزنَت  »

هدـشن دایز  مک و  فیرحت و  هک  تسا  یباتک  اهنت  نآرق.تسا  هداتـسرف  اه  ناسنا  يارب  نابرهم  يادـخ  هک  تسا  ییاه  مایپ  نآرق  نیا 
.تسا نآرق  دیدرت  نودب  دراد ، دوجو  تیرشب  تسد  رد  نآلا  هک  ینامسآ  باتک  اهنت  .تسا 

.تسا نییراوح  یسیع و  ترضح  نادرگاش  راتشون  تسا و  هدش  فیرحت  لیجنا  هک  دنتسه  دقتعم  همه  مه  اه  یحیسم  دوخ 

يارب ادخ  ناگدـنب  هک  تسا  ییاه  مایپ  دـعاص ، نآرق  اما  .تسا  لزان  نآرق  تسام ، تسد  رد  لاعتم  يادـخ  يوس  زا  هک  ینآرق  نیا 
.تسا يا  هدنزرا  ابیز و  ریبعت  اعد ، يارب  دعاص  نآرق  ریبعت  .دنتسرف  یم  لاعتم  يادخ 

22 ص :

ص 27. ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  ،ص 29 ، یعادلا هدع  - 1
هیآ 80. هعقاو ، هروس  - 2
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اعد موهفم 

ادص نتـساوخ ، يانعم  هب  اعد  هملک  .دراد  تیعوضوم  اعد  دوخ  الـصا  .دراد  دوجو  اهاعد  نیا  رد  يدنمـشزرا  ياه  هنیجنگ  رئاخذ و 
.دنیوگ یم  لاؤس  ار  نتساوخ  زیچ.تسا  نتساوخ  زیچ  يانعم  هب  هن  تسا ، ندناوخ  ندز و 

! دینک تساوخرد  اهانگنت  عفر  يارب  ادخ ، تکرب  تمحر و  لضف و  زا   (1) ؛»  ِِهلْضَف ْنِم  َهَّللا  اُولَأْساَو 

.ندز ادص  ینعی  اعد  هملک  دوخ 

ار امـش  ياعد  ات  دیناوخب  ارم  (2) َنیِرِخاَد ؛»  َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَـس  ِیتَداَبِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْـسَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ْمَُکل  ْبِجَتْـسَأ  ِینوُعْدا  ُمُکُّبَر  َلاَقَو  »
.دنوش یم  خزود  دراو  تلذ  اب  يدوز  هب  دنزرو ، یم  ربکت  نم  تدابع  زا  هک  یناسک  منک ؛ تباجا 

دراد و تیعوضوم  نیا  دوخ  .تسادـخ  ندـناوخ  هللا » ای  نتفگ « بر » ای   » نتفگ .دـینزب  ادـص  ار  نم  دـیناوخب ، ار  نم  ینعی  ینوعدا » »
.میهاوخب يزیچ  هک  نیا  هن  .تسا  زاسراک  تیمها و  اب  رایسب 

وا اب  هک  دراد  تسود  ادخ  .دوش و  یم  یلجتم  امـش  رد  وا  راثآ  وب و  گنر و  دـینک ، یم  وگ  تفگ و  تبحـص و  هک  سک  ره  اب  امش 
« بر ای  ، » دینزن ار  ادخ  هناخ  رد  دینکن و  اعد  امش  رگا  .مینک  وگ  تفگ و  مه  اب  دییایب  هک  هدرک  توعد  ار  ام  دنوادخ.مینک  تبحص 

.تسا ندیزرو  ربکت  رابکتسا و  نیا  دییوگن ، هللا » ای   » و

23 ص :

هیآ 32. ءاسن ، هروس  - 1
هیآ 60. رفاغ ،  هروس  - 2
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نآرق تئارق  زا  رترب  اعد 

اعد دندرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  .دشاب  روآ  تفگش  یضعب  يارب  تایاور  عون  نیا  دیاش  هک  مدید  ییابیز  رایسب  تیاور 
؟ نآرق تئارق  ای  تسا ، رتالاب 

.دنا هدرمشرب  نآرق  توالت  يارب  يا  هداعلا  قوف  ياه  باوث  .تسا  یمهم  عوضوم  اعقاو  نآرق  تئارق 

هب .میتسه  يدـعب  کت  اعون  ام  تسا ؟ لضفا  مادـک  .مینک  توالت  نآرق  ای  میناوخب ، اعد  هک  دوش  یم  ریاد  رما  یهاگ  دـندرک : لاؤس 
.فرط نآ  زا  ای  میتفا ، یم  فرط  نیا  زا  ای  .میوش  یم  لفاغ  رگید  ياهزیچ  زا  میدرک ، هجوت  يزیچ  هب  هک  نیا  ضحم 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

تلیضف رد  نم  رگا  دنگوس ، ادخ  هب   (1) دحا ؛ مکنم  جح  ام  اسأر و  جحلا  متکرتل  هربق  لضفب  هترایز و  لضفب  مکتثدـح  ینا  ول  هللاو 
امش زا  یسک  دینک و  یم  كرت  یلک  روط  هب  ار  جح  میوگب ، نخس  ترـضح  نآ  ربق  تلیـضف  رد  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز 

.دروآ یمن  اج  هب  جح  رگید 

یم .دراد  یتمظع  هچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رئاز  هک  منک  نایب  مناوت  یمن  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  لیاضف  همه  نم  ینعی 
مه ادخ  هناخ  ترایز  نوچ  .دنورن  ادـخ  هناخ  ترایز  هب  صاخـشا  رگید  میوگب و  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  لیاضف  مسرت 

رود لاس  لوط  رد  تسا  بجاو  دوش ، كرت  دیابن 

24 ص :

ص 33. ج 98 ، راونالاراحب ، ص 266 ، تارایزلا ، لماک  - 1
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.تسا لیطعت  هک  زامن  عقوم  زا  ریغ  اه ، نامز  همه  رد  دشاب ، هدننک  فاوط  ادخ  هناخ 

: تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  الثم 

يارب یسکرگا  ؛(1)  هلزنم یلإ  دری  یتح  لیفارسإ  لیئاکیم و  لیئربج و  هعیش  لجو  زع  هللا  دیری  وه  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  ربق  راز  نم 
.ددرگ رب  هک  ینامز  ات  دننک  یم  یهارمه  ار  وا  لیفارسا  لیئاکیم و  لیئربج و  دورب ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  هب  ادخ 

.ددرگرب ات  دننک  یم  یهارمه  ار  نیسح  ماما  صلخم  رئاز  ادخ ، برقم  هتشرف  هس  نیا 

تئارق ای  اعد  تسا ؟ لضفا  مادک  هصالخ  دیوگ : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  .تسا  هدوب  يراکتـشپ  اب  رـصم و  ناسنا  يوار  اجنیا 
، دراد يرتشیب  باوث  مه  یمک  کی  یلمع  رگا  دننیبب  دنهاوخ  یم  .دنتسه  قیقد  یلیخ  دارفا  یـضعب  .متـسه  یهار  ود  نیب  نم  نآرق ؟

: دندومرف ترضح  .دنورب  فرط  نامه  هب 

.تسا بوخ  ود  ره  دراد و  تلیضف  ود  ره  نسح ؛  لک  لضف و  هیف  لک 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  رترب  لضفا و  کی  مادک  مینیب  میهاوخ  یم  .میناد  یم  ار  نیا  دش : هتفگ  مالسلا  هیلع  ماما  هب 

.تسا رترب  نآرق  تئارق  زا  اعد  ؛(2)  لضفأ ءاعدلا 

25 ص :

ص 20. ج 98 ، راونالاراحب ، ص 145 ، تارایزلا ، لماک  - 1
ص 326. ج 82 ، راونألا ، راحب  ص 41 ، یعادلا ، هدع  ص 166 ، ج 1 ، مالسالا ، مئاعد  - 2
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ياهزامن تونق  رد  ناگرزب  زا  یـضعب  .دنناوخ  یم  دایز  اعد  زامن  تونق  رد  یـضعب  .دنناوخ  یم  ینالوط  ياه  هروس  زامن  رد  یـضعب 
؛ تسا لضفا  اعد  لاعتم ، يادـخ  اب  شیاین  اعد و  نآرق و  تئارق  نیب  دـشاب  ریاد  رما  رگا  .دـنناوخ  یم  ار  یلامث  هزمحوبا  ياعد  هلفان ،

.زامن ریغ  رد  هچ  زامن ، رد  هچ 

: تسادخ دوخ  نامرف  نوچ  .تسا  نآرق  هب  ندرک  لمع  اعد  هک  تسا  نیا  نآ  تلع  کی  دیاش 

.ار امش  منک  تباجا  ات  دیناوخب  ارم   (1) ؛» ْمَُکل ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدا  »

هشیمه دراد  تسود  ادخ  .تسا  نآرق  توالت  زا  رتالاب  نآرق  هب  لمع  اذل  .مینک  یم  نآرق  هب  لمع  ام  عقاو  رد  میناوخ ، یم  اعد  یتقو 
: دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .مینک  تبحص  وا  اب 

.دوش تساوخرد  وا  زا  دراد  تسود  دنوادخ  (2) ؛  لاسی نا  بحی  هللا  نا 

لامعا نیرت  بوبحم 

: دندومرف ییابیز  تیاور  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  الوم 

.تسا شیاین  اعد و  نیمز ، يور  رد  راگدرورپ  دزن  رد  لامعا  نیرت  بوبحم  ؛(3)  ءاعدلا ضرألا  یف  هللا  یلإ  لامعألا  بحأ 

یناسک يارب  .تسا  تبحم  باب  زا  بحا  یلو  .دنتـسه  باوث  لاـبند  هب  هک  تسا  یناـسک  يارب  لـضفا  .تسا  لـضفا  زا  رتـالاب  بحا ،
.دندنوادخ تبحم  بلج  لابند  .وا  باوث  اب  هن  دنراد ، راک  ادخ  تبحم  اب  هک  تسا 

26 ص :

هیا 60. رفاغ ،  هروس  - 1
ص 370. ج 90 ، راونالاراحب ، ص 156 ، یعادلا ، هدع  - 2

ص 99. ج 3 ، همألا ، هیاده  ص 39 ، یعادلا ، هدع  - 3
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.دنک یم  ادیپ  یلجت  ام  رد  یهلا  فاصوا  ادخ ، اب  وگ  تفگ و  رد  .میوش  یم  هیلخت  لاعتم  يادخ  اب  وگ  تفگ و  رد  ام  نآ  رب  هوالع 

اعد رکذ و 

: تسا هدومرف  دنوادخ  .تسا  لاعتم  يادخ  دای  رکذ و  اعد ،

! منک دای  ار  امش  ات  دینک ، دای  ارم   (1) ؛»  ْمُکْرُکْذَأ ِینوُرُکْذاَف  »

لها ربمغیپ و  هب  هاتوک  لسوت  مه  اعد و  مه  تسا و  رکذ  مه  دمحم ،» لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  .تساعد  ام  ياهرکذ  زا  يرایسب 
تسین نیا  طقف  مییوگ  یم  هک  اعد  .مینک  یمن  ادیپ  تاولص  رکذ  تیعماج  هب  یتیعماج  اهاعد  اهرکذ و  نایم  رد  .مالـسلا  امهیلع  تیب 

زا رافغتسا  اب  .تساعد  رافغتسا.تساعد  نیرتهب  تاولـص  رارکت  نتفگ و  دوخ  .میناوخب  ار  لیمک  ياعد  ای  هیداجـس » هفیحـص   » ام هک 
.مینک یم  شزرمآ  بلط  لاعتم  يادخ 

.مناراکمتس زا  نم  هک  یتسار  هب  وت ، یهزنم  تسین ! وت  زج  يدوبعم  (2) َنیِِملاَّظلا 87 ؛» َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناَْحبُس  َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  »

.مینک یم  لاعتم  يادخ  حیبست  هیزنت و  .تساعد  مه  تسا و  رکذ  مه  نیا 

هیسنوی رکذ  صاوخ 

ماما .میناوخ  یم  دـمح  زا  دـعب  هلیفغ  زاـمن  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  سنوی  ترـضح  رکذ  .تسا  فورعم  هیـسنوی  رکذ  هب  رکذ  نیا 
: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص 

تنأ الإ  هلإ  ال   » هلوق یلإ  عزفی  فیک ال  متغا  نمل  تبجع 

ص:27

هیآ 152. هرقب ، هروس  - 1
هیآ 87. ایبنا ، هروس  - 2
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متفگش رد  ؛(1)  نینمؤملا یجنن  کلذکو  مغلا  نم  هانیجنو  اهبقعب  لوقی  لجو  زع  هللا  تعمس  یناف  نیملاظلا » نم  تنک  ینا  کناحبس 
مدینـش هک  درب ؛ یمن  هانپ  نیملاظلا » نم  تنک  ینا  کناحبـس  تنأ  الإ  هلإ  ال  : » دنوادخ لوق  نیا  هب  هنوگچ  تسا ، نیگمغ  هک  یـسک 

.میهد یم  تاجن  ار  نامیا  لها  نینچ  نیا  میداد و  شتاجن  هودنا  مغ و  زا  ار  وا  ام  :و  دیامرف یم  نآ  لابند  هب  لجوزع  يادخ 

ریغ رد  یلو  تسا ، رتهب  دشاب ، هدجس  رد  رگا  .تسا  بوخ  یلیخ  نآ  رارکت  .دنا  هدرک  شرافس  رایـسب  ار  رکذ  نیا  نتفگ  ام  ناگرزب 
.تفگ ناوت  یم  مه  هدجس 

اه و تملظ  زا  ار  نینمؤم  مه  میدروآ و  نوریب  ایرد  رعق  یهام و  مکـش  زا  رکذ  نیا  اـب  ار  سنوی  ترـضح  مه  دـیامرف : یم  دـنوادخ 
.دروآ میهاوخ  نوریب  اه  یتحاران  اه و  هصغ  اه و  یگدرسفا  اهراشف و 

یهام مکش  زا  سنوی  ترضح  ییاهر 

.دنتشاد داقتعا  رکذ  نیا  هب  نافرع  لها  كولس و  ریس و  لها  همه  .دندوب  دقتعم  رایسب  رکذ  نیا  هب  هللا  همحر  تجهب  هللا  تیآ  موحرم 

يوق و ردقچ  هیـسنوی  رکذ  دـینیبب  دـندومرف : یم  .دـندومرف  یم  رکذ  نیا  هلمج و  نیا  هرابرد  ییابیز  فیطل و  هلمج  تجهب  هللا  تیآ 
نآرق هک  نانچ  .دروآ  نوریب  دوب ، هدرک  ینادنز  اهایرد  رعق  یهام و  مکـش  رد  ار  وا  ادـخ  هک  ار  سنوی  ترـضح  هک  تسا  دـنمتردق 

: دیامرف یم 

28 ص :

ص 353. ج 3 ، یفاصلا ، ریسفت  ص 393؛ ج 4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ص 6 ؛ قودصلل ، یلامألا  - 1
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هک يزور  اـت  اـعطق  دوبن ، ناگدـننک  حـیبست  هرمز  زا  وا  رگا  (1) و  َنُوثَْعُبی ؛» ِمْوَـی  َیلِإ  ِِهنَْطب  ِیف  َِثبََلل  َنیِحِّبَـسُْملا  َنِم  َناَـک  ُهَّنَأ  اـَلْوَلَف  »
.دنام یم  یهام  نآ  مکش  رد  دنوش ، یم  هتخیگنارب 

نم تنک  ینا  کناحبس  تنأ  الإ  هلإ  ال   » رکذ ینعی  ، تفگ یمن  ام  حیبست  مالسلا  هیلع  سنوی  ترضح  رگا  دیامرف : یم  نابرهم  يادخ 
مکـش زا  ار  وا  تفگ ، ار  ام  حـیبست  هک  نیا  رطاخ  هب  .میتشاد  یم  هگن  یهام  مکـش  رد  ار  وا  تمایق  زور  ات  تفگ ، یمن  ار  نیملاـظلا »

.میدروآ نوریب  یهام 

ار وا  دشاب ، سبح  یهام  مکـش  رد  تمایق  ات  دیاب  هک  یـسک  تسا ! يوق  دنمتردق و  ردق  نیا  هیـسنوی  رکذ  دندومرف : تجهب  هللا  تیآ 
.دروآ نوریب  هزور  هس 

؟ مییوگب نخس  ادخ  اب  هنوگچ 

تبحـص دنوادخ  اب  هنوگچ  هک  دـهدب  دای  ام  هب  دـهاوخ  یم  یعون  هب  تسا ، هدیـسر  ام  هب  مالـسلا  امهیلع  نیموصعم  زا  هک  ییاهاعد 
.میسرب اجک  هب  مینک و  عورش  اجک  زا  مینک ،

.تسا ینآرق  ياهاعد  اهاعد ، نیرتهب  هتبلا 

اطع یکین  زین  ترخآ  رد  یکین و  ام  هب  ایند  نیا  رد  اراگدرورپ !  (2) ِراَّنلا ؛» َباَذَع  اَِنقَو  ًهَنَسَح  ِهَرِخْآلا  ِیفَو  ًهَنَسَح  اَْینُّدلا  ِیف  اَِنتآ  اَنَّبَر  » 
! راد هگن  رود  شتآ  باذع  زا  ار  ام  و  نک ،

مالسلا امهیلع  موصعم  ناماما  نأشلا و  میظع  ربمغیپ  ياهاعد  ینآرق  ياهاعد  زا  دعب 

29 ص :

هیآ 143 و 144. تافاص ، هروس  - 1
هیآ 201.  ، هرقب هروس  - 2

تباجا رارسا  www.Ghaemiyeh.comاعد و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 270زکرم  هحفص 47 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14070/AKS BARNAMEH/#content_note_29_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14070/AKS BARNAMEH/#content_note_29_2
http://www.ghaemiyeh.com


.میناوخب دیاب  میناوت  یم  ینابز  ره  هب  ار  اعد  .تسا 

.تسا یلاع  اوتحم و  اب  رایسب  .تسا  بحتسم  نآ  ندناوخ  اهزامن  همه  تابیقعت  رد  هک  دراد  دوجو  ییاعد  نانجلا » حیتافم   » لیاوا رد 
یمن هاگن  وا  هدنورپ  هب  ینعی  .دوش  یم  هتـسب  وا  هدـنورپ  دوش و  یم  ناسآ  وا  رب  تمایق  ياه  یتخـس  دـناوخب ، ار  اعد  نیا  یـسک  رگا 

.تسا یلاع  نآ  نیماضم  .دننک 

یبنذ نم  مظعأ  كوفعف  اـمیظع  كدـنع  یبنذ  ناـک  نإ  مهللا  یبـنذ  نم  عسوأ  کـتمحر  نإ  یلمع و  نم  یجرأ  کـترفغم  نإ  مهللا 
نأ لهآ  کتمحرف  کتمحر  غلبآ  نأ  الهأ  نکأ  مل  نإ  مهللا 

لمع هب  اـت  مراودـیما  رتشیب  وت  شزرمآ  هب  هتبلا  ایادـخ ، ؛(1)  نیمحارلا محرآ  ای  کتمحرب  ءیـش  لک  تعـسو  اهنأل  ینعـست  ینغلبت و 
رت گرزب  وت  ششخب  وفع و  اما  تسا ، گرزب  وت  دزن  نم  هانگ  دنچ  ره  ، ایادخ .تسا  نم  هانگ  زا  رت  هدرتسگ  وت  تمحر  هتبلا  و  دوخ ،

دشاب و اسر  نم  هب  هک  تسا  قیال  وت  فطل  تمحر و  دـسرب ، نم  هب  تتمحر  هک  متـسین  نآ  قیال  نم  رگا  ایادـخ ، .تسا  نم  هانگ  زا 
! نیمحارلا محرا  يادخ  يا  وت ، تمحر  هب  تسا ! هتفرگارف  تتمحر  ار  ملاع  زیچ  همه  اریز  دریگ ؛ ارف  ارم 

هب نم  یلو  .میریگ  یم  هزور  .میناوخ  یم  زاـمن  .میراد  لـمع  .تسا  نم  لـمع  زا  رتـشیب  وت  شزرمآ  هب  نم  دـیما  ایادـخ ، مییوگ : یم 
.تسا کـچوک  ادـخ  تمحر  راـنک  تسا ، گرزب  ردـقچ  ره  نم  هاـنگ  .منک  یم  هیکت  وـت  شزرمآ  هب  .منک  یمن  هـیکت  دوـخ  لـمع 

ار امش  تمحر  مرادن  تیلها  رگا  نم  ایادخ ،

30 ص :

.اهزامن هکرتشم  تابیقعت  ص 57 ،  ، نانجلا حیتافم  ص37 ،   ، ج83  ، راونالاراحب ص6 ،  یمعفکلل ، حابصملا  - 1
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.دسر یم  تادوجوم  همه  هب  دراد و  تعسو  تتمحر  نوچ  .دوش  نم  لاح  لماش  دراد  تیلها  امش  تمحر  مریگب ،

اهاعد نیماضم  هب  هجوت 

وت رظن  بر  ای  : » دوب نیا  هشیمه  میدق  ياه  نزریپ  اهدرمریپ و  زا  یلیخ  رکذ  میـشاب ، هتـشاد  هجوت  تقد  اب  اهاعد  نیا  نیماضم  هب  دیاب 
: دندناوخ یم  هراومه  هلا  هیلع و  هللا  یلصربمغیپ  هک  تسا  ییاعد  نیمه  نومضم  نیا  ددرگنرب »!

! راذگم او  دوخ  هب  ندز  مه  هب  مشچ  کی  هب  ارم  و  ایادخ ،  (1) ادبأ ؛ نیع  هفرط  یسفن  یلإ  ینلکت  الو  مهللا 

رصتخم بش  زامن 

میناوخب و بش  زامن  تعکر  هدزای  میزیخ و  رب  دیاب  امتح  ام  دـییوگن  هک  دـندومرف  یم  ار  شرافـس  نیا  طایخ  یلعبجر  خیـش  موحرم 
تعکر ود  رـصتخم  بش  زامن  نیا  هریت . » و   » مان هب  میراد  رـصتخم  بش  زامن  کی  .مینک  نانچ  نینچ و  مییوگب و  وفعلا  هبترم  دصیس 

.يراومهان یتخس و  هن  و  زیخ ، تفا و  هن  دراد ، يزیخرحس  هن  .تسا  ءاشع  زامن  زا  دعب  هتسشن 

عورـش رـصتخم  بش  زامن  نیمه  زا  .رـصتخم  بش  زامن  دوش  یم  نیا  .میناوخ  یم  هتـسشن  ءاشع  هلفان  تعکر  ود  ءاـشع  زاـمن  زا  دـعب 
.میسرب رت  گرزب  ياهزامن  هب  ات  مینک 

ادخ اب  ناسنا  تاجانم 

بش زامن  قیفوت  رگا  امش  دندومرف : یم  طایخ  یلعبجر  خیش  موحرم 

31 ص :

ص26. ج 14 ، راونالاراحب ، ص 75 ، ج 2 ، یمقلا ، ریسفت  - 1
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! زرمایب ارم  ایادخ ، دییوگب : .دینک  تبحص  ادخ  اب  ندیباوخ  عقوم  دیشک ، یم  زارد  هک  باوختخر  رد  دیرادن ، ینالوط  ياهاعد  و 

 «، تاملسملا نیملسملا و  تانمؤملاو و  نینمؤملل  رفغا  هللا  : » دیوگب هبترم  جنپ  تسیب و  يزور  یـسک  رگا  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد 
وا زا  هانگ  دهد و  یم  هنـسح  وا  هب  دمآ ، دهاوخ  تمایق  ات  هک  ینمؤم  ره  ددع  هب  تسا و  هتفر  ایند  زا  هک  ینمؤم  ره  ددع  هب  دـنوادخ 

(1) .دنک یم  اطع  وا  هب  هجرد  دنک و  یم  وحم 

! تسابیز یلیخ  طابترا  نیا  .دـنک  تبحـص  ادـخ  اب  باوختخر  نامه  رد  درادـن ، تدابع  نآرق و  اعد و  لاح  رحـس  ماگنه  ناسنا  رگا 
، شخبب ار  نم  نم ، نابرهم  يادـخ  يا  نم ، بوخ  يادـخ  يا  مییوگب : مینک و  تبحـص  ادـخ  اب  یـسراف  نابز  اـب  اـم  هک  نیمه  ینعی 

.دنک یخوش  لاعتم  يادخ  اب  ناسنا  یتح  .تسا  هدنزرا  رایسب 

یم یخوش  ادـخ  اب  .مراد  تدابع  لاح  هن  مباوخب ، مناوت  یم  هن  منیب  یم  یهاگ  اهرحـس  نم  دـندومرف : یم  میتشاد  يراوگرزب  داتـسا 
تسود ادخ  مباوخب ! يراذگ  یم  هن  مراد ، تدابع  لاح  هن  يا ! هتشاذگ  راک  رس  ار  نم  تسا ، يراک  هچ  نیا  ایادخ ، : میوگ یم  .منک 

.دراد

شیوخ هدنب  هب  دنوادخ  تبحم 

ام هشیدنا  رکف و  لقع و  دراد ، تسود  ار  ام  ردقچ  ادخ  مینک  رکف  هچ  ره  ام  .دنک  یمن  اهر  ار  وا  دراد و  تسود  ار  دوخ  هدـنب  ادـخ 
: دیامرف یم  لاعتم  يادخ  هک  تسا  هدمآ  یسدق  يابیز  ثیدح  کی  رد  .دسر  یمن  اجنآ  هب 

32 ص :

ص 384. ج 90 ، راونالاراحب ، ص 161 ؛ لامعالا ، باوث  ص 379 ؛ قودصلل ، یلامألا  - 1
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هب سپ  .مراد  تتسود  نم  يراد ، نم  رب  وت  هک  یقح  هب  نم ، هدنب  يا  ؛(1)  ابحم یل  نک  کیلع  یقحبف  بحم  کل  یقح  انآ و  يدبع 
! رادب تسود  ارم  زین  وت  مراد ، وت  هب  نم  هک  یقح 

: دـیوگب ناـسنا  هب  ادـخ  یتـقو  تسا ، شخبحرف  نیـشنلد و  اـبیز و  ردـقچ  مراد ! تسود  ار  وت  نم  دـیوگب : ادـخ  هک  تساـبیز  یلیخ 
ناج هلمج  نیا  يارب  ناسنا  رگا  .تسایبنا  همه  بوبحم  ملاـع ، لـک  بوبحم  قلطم ، زاـین  یب  قلطم ، ینغ  هک  ییادـخ  مراد ! تتـسود 

! دراد اج  دهدب 

33 ص :

ص 79. ج 11 ، هغالبلا ، جهن  حرش  باب 5 ، ص 171 ، ج 1 ، بولقلا ، داشرا  - 1
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تباجا اعد و  مود : راتفگ 

هراشا

34 ص :
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اعد رد  یگتسکش 

: دندومرف ییابیز  مهم و  ریبعت  رد  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .تسادخ  يوس  هب  هار  اهاعد 

.تسا تدابع  زغم  اعد  ؛(1)  هدابعلا خم  ءاعدلا 

زا اذل  .تسین  تادابع  زا  کی  چـیه  رد  دراد ، دوجو  اعد  رد  هک  یگتـسکش  تلذ و  نآ  یلو  .تسا  هدرتسگ  رایـسب  تادابع  هعومجم 
: دیوگ یم  .دراد  ییابیز  رعش  يونثم  .تسا  هدش  ریبعت  تدابع  ناج  زغم و  هب  نآ 

ریگب ار  يراز  راذگب  ار  روز 

ریقف يراز  يوس  دیآ  محر 

نیا رد  .میوش  دراو  بدا  عضاوت و  یهاتوک و  یگتـسکش و  تلذ و  رد  زا  .مینکن  ییاـمزآروز  لاـعتم  يادـخ  لـباقم  رد  تقو  چـیه 
: تسا هدمآ  هعمج  بش  ياعد  رد  .دننک  یم  لوبق  دوز  ار  ام  هک  تسا  تلاح 

.دهد یمن  تاجن  تبضغ  زا  ار  ام  تهاگرد  هب  عرضت  زج  يزیچ  ؛(2)  کیلا عرضتلا  الا  کطخس  نم  یجنی  و ال 

.تسا شخب  تاجن  لاعتم  دنوادخ  هناخ  رد  یگدزویرد  شیاین و  اعد و  ینعی 

37 ص :

ص 300. ج 90 ، راونالاراحب ، ص 29 ، یعادلا ، هدع  ص 18  تاوعدلا ، - 1
.هعمج بش  لامعا  ص 83 ، نانجلا ، حیتافم  ص 295 ، ج 86 ، راونألا ، راحب  ص 296 ، ج 1 ، دجهتملا ، حابصم  - 2
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وا .دوش  یم  ریزارس  رتشیب  ام  رس  هب  ادخ  فطل  تبحم و  محر و  ، دشاب رتشیب  ادخ  هناخ  رد  ام  تلذ  يراز و  شیاین و  اعد و  ردقچ  ره 
.دراد بسانت  یلیخ  مه  اب  ود  نیا  .میتسه  ضحم  رقف  ام  تسا و  قلطم  ینغ 

.تسا شیاین  اعد و  ود ، نیا  طابترا  هار  .دنروخ  یم  مه  هب  یلیخ  ود  نیا  .راد  زیچ  همه  یـسک  کی  تسا و  رادن  یچیه  یـسک  کی 
.مینک تبحص  ادخ  اب  ام  هک  تسا  يا  هناهب  تجاح  ضرع  .تسا  دنوادخ  هاگرد  هب  سامتلا  تجاح و  ضرع 

تجاح زا  رتالاب  بتارم  هب  مینز ، یم  پگ  مینک ، یم  وگ  تفگ و  میریگ ، یم  سنا  ادـخ  اـب  اـم  هک  نیا  .دراد  تیعوضوم  اـعد  دوخ 
.میهاوخ یم  هک  تسا  ییاه 

ناهنپ زیچ  راهچ 

: دنیامرف یم  .تسا  هدنهد  رادشه  هک  دنراد  يریگارف  ابیز و  نایب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  الوم 

.تسا هدرک  ناهنپ  زیچ  راهچ  رد  ار  زیچ  راهچ  لاعتم  يادخ   (1): هعبرأ یف  هعبرأ  یفخا  هللا  نإ 

تعاط رد  اضر ، (1

: دندومرف تسخن 

شتعاطا رد  ار  شیوخ  يدونشخ  ملعت ؛ تنأ ال  هاضر و  قفاو  امبرف  هتعاط  نم  ائیش  نرغصتست  الف  هتعاط  یف  هاضر  یفخأ 

38 ص :

ص176. ج68 ، راونالاراحب ، ص116 ، ج1 ، هعیشلا ، لیاسو   ، ص 209 ج 1 ، لاصخلا ، - 1
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! ینادن وت  دوش و  هارمه  وا  تیاضر  اب  اسب  هچ  ؛ رامشم کچوک  ار  وا  تعاطا  زا  يزیچ  سپ  .تسا  هدرک  ناهنپ 

يزیچ .میـشاب  ادـخ  نامرف  تعاطا و  رد  هشیمه  هک  تسا  نیا  طاـیتحا  .میناد  یمن  دـنک ؟ یم  یـضار  ار  ادـخ  هک  تسا  لـمع  مادـک 
.تسین ادخ  بضغ  زا  رتدب  مه  يزیچ  .تسین و  لاعتم  يادخ  ياضر  زا  رتالاب 

تیارس ام  حراوج  ءاضعا و  هب  رگا  .تسا  نامیا  دنک ، تیارـس  بلق  هب  رارقا  مالـسا و  نیا  رگا  .دوش  یم  ناملـسم  نیتداهـش  اب  ناسنا 
اـضر .دسرب  اضر  ماقم  هب  دهدب و  لاعتم  يادـخ  هب  ار  دوخ  ناج  حور و  بلق و  ناسنا  هک  تسا  نیا  رتالاب  اوقت  زا  .تساوقت و  دـنک ،

.تسا لحارم  نیرتالاب 

دونـشخ و هنمطم ، سفن  يا   (1) ؛»  ِیتَّنَج ِیلُخْداَو  يِداَبِع  ِیف  ِیلُخْداَـف  ًهَّیِـضْرَم  ًهَیِـضاَر  ِکِّبَر  َیلِإ  یِعِجْرا  ُهَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اَُـهتَّیَأ  اَـی  »
يدـنلب سب  ماقم  اضر ، ماقم  وش ! لخاد  نم  تشهب  رد  و  يآرد ، نم  ناگدـنب  نایم  رد  و  درگزاـب ، تراـگدرورپ  يوس  هب  دنـسپادخ 

لامعا رد  ار  دوخ  تیاضر  لاعتم  يادخ  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  میروایب ؟ تسد  هب  ار  ادخ  ياضر  ات  مینک  هچ  تسا !
.تسا هدرک  یفخم  ریخ 

: دندومرف زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؛(2) ادـبا ائیـش  بتکا  کل و ال  ترفغ  دـق  یلاعت  كرابت و  هللا  لوقیف  لمعلا  لمع  امبر  دـبعلا  نإـف  هرخوی  ـال  هلجعیلف و  ریخب  مه  نم 
هلجع دیاب  تفرگ ، يریخ  لمع  هب  میمصت  هک  یسک 
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رد رگید  مدیـشخب و  ار  وت  نم  دیوگ : یم  وا  هب  لاعتم  دنوادخ  دهد و  یم  ماجنا  ار  یلمع  اسب  هچ  هدنب  هک  دزادنین ، ریخأت  هب  دـنک و 
.درک مهاوخن  تبث  دشاب  وت  ررض  هب  هک  ار  يزیچ  تلمع  همان 

اطایتحا ام  هک  دوش  یم  ثعاب  نیا  نوچ  تسا ؟ رتهب  دـشابن  مه  صخـشم  .تسین  مه  صخـشم  .دـنک  یم  لگ  ریخ  راک  کی  یهاـگ 
.میهد ماجنا  ار  ریخ  ياهراک  همه 

نارگید لد  ندرک  داش 

: دندومرف مالسلا  هیلع  متشه  ماما 

بحأ هللا  لوسر  دـمحم  لآ  نم  هللا  ءایلوأ  قوقحب  فارتعالا  دـعب  هللااب و  نامیإلا  دـعب  ئـشب  لج  زع و  هللا  نورکـشت  مکنأ ال  اوملعاو 
هللا هصاخ  نم  ناک  کـلذ  لـعف  نم  ناـف  مهبر  ناـنج  یلإ  مهتربعم  یه  یتلا  مهاـیند  یلع  نینمؤملا  مکناوخـإل  مکتنواـعم  نم  مکیلا 

دمحم لآ  زا  ادـخ ، يایلوا  قوقح  هب  فارتعا  ادـخ و  هب  نامیا  زا  دـعب  ار  يزیچ  رکـش  ساپـس و  امـش  هک  دـینادب  یلاـعت ؛ كراـبت و 
.تسادخ تشهب  هب  ندیسر  هلیـسو  هک  ایند  روما  رد  دوخ  ینید  ناردارب  هب  کمک  زا  دشاب  امـش  دزن  رت  بوبحم  هک  تشاد  دیهاوخن 

ادخ هاگرد  نیبرقم  زا  دنک ، نینچ  هک  یسک 

.دوب دهاوخ 

ار یلد  هک  تسا  نیا  تسا ، بوبحم  یلیخ  هک  يزیچ  تسا ، ییالاب  رایـسب  هلحرم  هک  تیالو  دیحوت و  ادـخ و  هب  نامیا  زا  دـعب  ینعی 
.دینک دازآ  ار  ینادنز  دیروایب ، رد  يراتفرگ  زا  ار  يراتفرگ  دینک ، زاب  ار  يا  هرگ  ، دینک داش 
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ادخ ربمغیپ  رـضحم  يا  هدع  .درک  یمن  يراذگورف  هانگ  زا  .دوب  تیـصعم  لها  یلیخ  رفن  کی  ادخ  ربمغیپ  نامز  رد  دیامرف : یم  دعب 
! تسا راک  بارخ  یلیخ  تسا ! تیصعم  هانگ و  لها  یلیخ  ینالف  دندرک : ضرع  دندمآ و 

دنک یم  ریخ  هب  متخ  ار  وا  راک  نایاپ  ادخ  .دهد  یم  تاجن  ار  وا  وا ، بوخ  ياهراک  دنک و  یم  هبوت  صخش  نیا  دندومرف : ترـضح 
.دنک یم  تانسح  هب  لیدبت  ار  وا  تائیس  و 

ار وا  سابل  هدمآ  داب  تسا و  هدرک  تحارتسا  یلحم  رد  ینمؤم  دید  .درک  یم  روبع  یلحم  زا  يزور  هک  نیا  رطاخ  هب  دـندومرف : دـعب 
.دننک هرخسم  ار  وا  دننیبب و  دنیایب  يدارفا  دوب  نکمم  .درادن  ربخ  تسا و  باوخ  مه  وا  .تسادیپ  وا  ندب  تسا و  هدز  رانک 

تخادنا وا  ندب  رب  ار  دوخ  سابل  مارآ  دوش ، رادیب  هک  نیا  نودـب  .مناشوپ  یم  ار  وا  يوربآ  ادـخ  رطاخ  هب  نم  تفگ : قساف  مدآ  نیا 
.تفر .دشکب و  تلاجخ  ادابم  درواین ، مه  وا  يور  هب  دناشوپ و  ار  وا  و 

ار وت  ندب  درک و  تروع  رتس  دمآ و  ینالف  دنتفگ : نمؤم  نآ  هب  دـندوب ، هدـید  ار  هرظنم  نیا  هک  يدارفا  دـش ، رادـیب  نمؤم  نآ  یتقو 
نیا قح  رد  ار  وا  ياعد  لاعتم  يادخ  نک ! ریخب  تبقاع  ار  وا  ایادخ ، هک  درک  اعد  وا  هب  لد  میمص  زا  دش و  لاحشوخ  یلیخ  .دناشوپ 

.درک باجتسم  هانگ  قرغ 

.دش راربا  رایخا و  وزج  درک و  هبوت  تشاذگ و  رانک  ار  دوخ  ناهانگ  .دیسر  راکهانگ  نآ  شوگ  هب  ادخ ، ربمغیپ  شیامرف  نیا 

نآ رد  دمآ و  شیپ  یگنج  هتفه  کی  زا  دعب  دندومرف : مالسلا  هیلع  متشه  ماما 

41 ص :

تباجا رارسا  www.Ghaemiyeh.comاعد و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 270زکرم  هحفص 59 

http://www.ghaemiyeh.com


.میریگن مک  تسد  ار  زیر  ياه  لمع  دیسر ! اجک  هب  کچوک  لمع  کی  زا  دینیبب   (1) .دیسر تداهش  ماقم  هب  درک و  تکرش  گنج 

بش همین  کشا 

اضعا و .دزیر  یم  یکـشا  دتفا و  یم  دوخ  ناهانگ  دای  هب  .دـنک  یم  ییوگ  تفگ و  ادـخ  اب  دوش و  یم  دـنلب  یبش  همین  ناسنا  یهاگ 
زا دـش و  دـنلب  یبش  همین  وت  هدـنب  نیا  اراگدرورپ ، راب  دـننک : یم  ضرع  مشچ  ياه  هژم  .دـنهد  یم  تداهـش  تمایق  زور  رد  حراوج 

.دینادرگرب منهج  زا  ار  وا  تسا ، هدرک  هیرگ  نم  فوخ  زا  ایند  رد  هک  نیا  رطاخ  هب  دیامرف : یم  نابرهم  يادخ  .تسیرگ  وت  فوخ 

هار يولج  یگنس  کی  .دینک  یم  روبع  يریـسم  رد  امـش  یهاگ  .دنک  یم  شوماخ  ار  منهج  شتآ  ياهایرد  یهاگ  کشا  هرطق  کی 
ریخ نیا  رطاخ  هب  دیوگ : یم  ادخ  .دیراد  یم  رب  مدرم  هار  رس  زا  ار  گنس  نیا  .دنک  ریگ  نآ  هب  یـسک  ياپ  تسا  نکمم  تسا ، مدرم 

.منک یم  بجاو  وت  رب  ار  تشهب  مشخب و  یم  ار  وت  نم  وت ، یهاوخ 

ریخ لمع  رد  هلجع 

یم فده  هب  ریت  کی  یلو  مینک ، یم  اهر  ریت  رازه  هک  تسا  نیا  لثم  ام  ياه  لمع  .میریگن  مک  تسد  ار  یکچوک  لمع  چـیه  سپ 
: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دروخ 

بتکا کلذ و ال  ترفغ  دق  یلاعت  كرابت و  هللا  لوقیف  لمعلا  لمع  امبر  دبعلا  ناف  هر�ؤیال  هلجعیلف و  ریخب  مه  نم 
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یلمع اسب  هچ  هدنب  هک  دزادنین ، ریخأت  هب  ار  نآ  دیامن و  لیجعت  دیاب  تفرگ ، يریخ  لمع  هب  میمصت  هک  یـسک  ادبأ (1)  ائیش  کیلع 
تبث ، دشاب وت  ررـض  رب  هک  ار  يزیچ  تلمع  همان  رد  رگید  مدیـشخب و  ار  وت  نم  دیوگ : یم  وا  هب  لاعتم  دنوادخ  دـهد و  یم  ماجنا  ار 

.درک مهاوخن 

.میرامشب منتغم  ار  ریخ  لامعا  همه  میهد ، تسد  زا  دیابن  ار  یتصرف  چیه  نیا ، ربانب 

تیصعم رد  مشخ ، (2

: دندومرف هتشاد ، ناهنپ  دنوادخ  هک  يزیچ  نیمود  دروم  رد 

ینامرفان رد  ار  دوخ  مشخ  و  ملعت ؛ تنأ ال  هتیصعم و  هطخس  قفاو  امبرف  هتیصعم  نم  ائیش  نرغـصتستالف  هتیـصعم  یف  هطخـس  یفخأو 
! ینادن وت  دوشوا و  مشخ  ببس  یهانگ  اسب  هچ  رامشن ؛ کچوک  ار  وا  ینامرفان  زا  يزیچ  سپ  تسا ؛ هدرک  ناهنپ  دوخ 

رد ار  دوخ  بضغ  لاـعتم  يادـخ  .میریگب  مک  تسد  دـیابن  مه  ار  وا  یناـمرفان  میریگب ، مک  تسد  دـیابن  ار  تاـعاط  هک  روط  ناـمه 
ار منهج  شتآ  دروآ و  یم  شوج  هب  ار  یهلا  مشخ  هک  تسا  هانگ  مادـک  میناد  یمن  ام  .تسا  هدرک  ناهنپ  دوخ  ینامرفان  تیـصعم و 

.دزادنا یم  ادخ  رظن  زا  ار  ام  دنک و  یم  بجاو  ام  رب 

ناربج لباق  هک  دوش  یم  هدیشک  یهآ  دوش ، یم  هتسکش  یلد  یهاگ 
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هانگ دراو  هک  دنزب  یهار  ره  هب  .دربب  هانپ  ادخ  هب  دیشیدنیب و  هانگ  تبقاع  هب  عقوم  نامه  دیآ ، شیپ  یهانگ  یـسک  يارب  رگا  .تسین 
.دوشن

هانگ زا  يریگشیپ 

دمآ و شیپ  یهانگ  یـسک  يارب  رگا  .درک  هفخ  هفطن  رد  دیاب  ار  هانگ  تین  رکف و  .تسادخ  دای  هانگ  زا  يریگـشیپ  ياههار  زا  یکی 
: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دسرن  لمع  هلحرم  هب  هانگ  دنک  یعس  دز ، وا  رس  هب  هانگ  رکف  ای 

یسک ؛(1)و  ادبأ اهدعب  کل  رفغأ  یلالج ال  یتزع و  لوقیف و  هناحبس  هللا  هاریف  هییـسلا  دبعلا  لمع  امبر  هناف  اهلمعی  الف  هئیـسب  مه  نم 
: دیوگب دنیببار و  وا  لاعتم  دنوادخ  دهد و  ماجنا  یهانگ  يا  هدنب  اسب  هچ  هک  دـهد  ماجنا  ار  نآ  ادابم  تفرگ ، یهانگ  رب  میمـصت  هک 

! مزرمآ یمن  ار  وت  رگید  دنگوس ، ملالج  تزع و  هب 

نیا زا  دروایب ، شوج  هب  ار  ادـخ  تبحم  تمحر و  دـنک و  بلج  ار  ادـخ  ياضر  یکچوک  ریخ  لمع  تسا  نکمم  هک  يروط  ناـمه 
هلحرم هب  هانگ  نیا  ات  دـیهاوخب  کمک  ادـخ  زا  هک  دـینک  یعـس  دـیریگ ، یم  رارق  هانگ  ضرعم  رد  رگا  .دوب  بظاوم  دـیاب  مه  فرط 

هک تسین  رتدب  نیا  زا  ملاع  رد  يزیچ  .دتفا  یم  نابرهم  يادـخ  رظن  زا  دـهد و  یم  ماجنا  یهانگ  يا  هدـنب  یهاگ  نوچ  .دـسرن  لمع 
فطل و وا  هب  ادـخ  دوخ  زاب  هک  نیا  رگم  .دـنک  یمن  ادـیپ  مه  هبوت  قیفوت  آعطق  .دـتفیب و  ادـخ  رظن  زا  هک  دـهد  ماجنا  يراـک  یـسک 

.دنک یتیانع 

تدش ینعی  .تسا  لاعتم  يادخ  فطل  يزوسلد و  تدش  زا  همه  اه  نیا 
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.میهدن رارق  مه  هانگ  ضرعم  رد  ار  دوخ  تقو  کی  ام  هک  دهد  یم  ام  هب  ار  اهرادشه  نیا  ادخ  تبحم 

! میریگن مک  تسد  ار  کچوک  ناهانگ 

: دندومرف ییابیز  نایب  رد  مالسلا  هیلع  متشه  ماما 

يوس هب  ییاههار  کچوک  ناـهانگ  (1) ریثـکلا یف  هفخی  مل  لـیلقلا  یف  هللا  فـخی  مل  نمو  رئاـبکلا  یلإ  قرط  بونذـلا  نـم  رئاغـصلا 
! دیسرت دهاوخن  گرزب  ناهانگزا  دسرتن ، کچوک  ناهانگ  زا  سک  ره  تسا ؛ گرزب  ناهانگ 

دارفا يوربآ  ندروخ ، ار  مدرم  زا  یئزج  لام  کی  نتـسکش ، لد  کی  نتفگ ، کلتم  کی  تسین ، يزیچ  هانگ  کی  نیا  الاح  مییوگن 
.درک زیهرپ  دیاب  مه  زیر  ناهانگ  زا  ینعی  .تسا  دایز  یلیخ  اه  نیا   ، هن نتخیر ، ار 

.دندرک نوریب  تشهب  زا  ار  وا  یلو  دوبن ، يزیچ  مدنگ  رادقم  کی  .تسا  هدروخ  مدنگ  رادقم  کی  ام ، گرزب  ردپ  مدآ ، ترضح 

رو هلعش  تقو  کی  کچوک  شتآ  کی  تسا ، شتآ  لثم  ای  .درادن  بیع  مس  هرذ  کی  هک  مییوگب  میناوت  یمن  .تسا  مس  لثم  هانگ 
.میریگب يدج  ار  هانگ  اذل  .دنازوس  یم  ار  اج  همه  دوش و  یم 

ار یهانگ  چـیه  تسا ، هدرک  یفخم  ناهانگ  رد  ار  دوخ  بضغ  لاعتم  يادـخ  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلعریما  ترـضح  هک  روط  نامه 
.دوش امش  لاح  لماش  وا  بضغ  دیتفیب و  ادخ  رظن  زا  دوش  یم  ثعاب  هانگ  نآ  اسب  هچ  .دیرامشن  کچوک 
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اعد رد  تباجا ، (3

: دندومرف تسا ، هدرک  ناهنپ  ادخ  هک  ار  يزیچ  نیموس 

شیاهاعد نایم  رد  ار  شیوخ  تباجا  و  ؛  ملعت تنأ ال  هتباجإ و  قفاو  امبرف  هیاعد  نماییـش  نرغـصتست  الف  هتوعد  یف  هتباـجإ  یفخأ  و 
! ینادن وت  دشاب و  باجتسم  ياعد  نامه ، اسب  هچ  رامشن ، کچوک  ار  ییاعد  چیه  سپ  تسا ، هدومن  ناهنپ 

! نک تبحـص  ادخ  اب  یباوخ  یم  بش  رخآ  نک ! تبحـص  ادخ  اب  یتلاح  ره  رد  ینابز و  ره  هب  .دیریگن  مک  تسد  مه  ار  ییاعد  چیه 
! نک تبحص  ادخ  اب  يدرک  ادیپ  یتولخ  تقو  ره  نک ! تبحص  ادخ  اب  يور  یم  راک  رس  نک ! تبحص  ادخ  اب  يوش  یم  رادیب 

مادـک میناد  یمن  ام  هک  يروط  نامه  .يرادـن  ربخ  وت  دـسرب و  تباجا  هب  دـیهد ، یمن  تیمها  امـش  هک  ییاعد  نامه  اسب  هچ  دومرف :
هب اعد  مادـک  میناد  یمن  دزادـنا ، یم  ادـخ  رظن  زا  ار  ام  هک  تسا  هانگ  مادـک  میناد  یمن  دریگ ، یم  رارق  ادـخ  ياضر  دروماـم  لـمع 

.میریگن مک  تسد  ار  ییاعد  چیه  هک  تسا  نیا  رد  طایتحا  دسر ، یم  تباجا 

: تسا هدمآ  تیاور  رد 

.درک یم  اعد  رایسب  هک  دوب  يدرم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  (1) ءاعد الجر  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ناک 

.دنتشاد شیاین  اعد و  تلاح  هشیمه 
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هچروم ياعد  تباجا 

دنتـشاد یتقو  .دیایب  ناراب  ات  دننک  اعد  دنناوخب ، ناراب  زامن  دنورب  دندش  عمج  .دـماین  ناراب  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  نامز  رد 
! نکن هذخاؤم  مدآ  ینب  هانگ  هب  ار  ام  اراگدرورپ ! دیوگ : یم  دنک و  یم  اعد  تسا و  هدرک  دـنلب  رـس  يا ، هچروم  دـندید  دـنتفر ، یم 

.میدش التبم  یبآ  یب  نارحب  یطحق و  هب  ام  دندرک ، هانگ  مدآ  ینب 

ترـضح هب  .دنک  یم  تباجا  ار  وا  ياعد  ادـخ  تسا ، زیچان  یلیخ  ام  رظن  رد  هک  يا  هچروم  .درک  تباجا  ار  هچروم  نیا  ياعد  ادـخ 
مینک یم  لزان  ار  تمحر  ناراب  هچروم ، نیا  ياعد  رطاخ  هب  ام  دیناوخب ، ناراب  زامن  دهاوخ  یمن  رگید  دش : یحو  نامیلس 

تـسود کی  ناملـسم ، کی  نمؤم ، کی  صالخا ، اب  هدنب  کیاعد  دنک ، یم  تباجا  ار  زیر  هرـشح  کی  ياعد  هک  ینابرهم  يادـخ 
.میربب الاب  اهاعد  رد  ار  دوخ  دیما  دیاب  .دنک  یم  تباجا  آعطق  ار  تیب  لها 

اعد رد  ادخ  هب  ینیب  شوخ 

دیما اهاعد  .دنک  یم  تباجا  ار  ام  ياعد  لاعتم  يادخ  مییوگب : دوخ  شیپ  .تسادخ  هب  ندوب  نیب  شوخ  اعد  تباجا  طیارش  زا  یکی 
: دراد یم  هضرع  هزمحوبا  ياعد  رد  ابیز  هچ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  .دنک  یم  داجیا  ام  رد  ار  ادخ  هب  نظ  نسح  اجر و  و 

كانوعد و انیلع و  رتست  نأ  اوجرن  نحن  كانیصع و  امیظع  ءاجر  کیف  انل  نا  ًاریثک  الیوط  المأ  کیف  انل  نإ  بر  ای 
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انالوم (1) انءاجر  ققحف  انل  بیجتست  نأ  وجرن  نحن 

وت زا  و  میدرک ، تیصعم  ار  وت  ام  میتسب ! وت  هب  گرزب  دیما  اجر و  ام  میراد ! ینالوط  رایـسب و  ياهوزرآ  تترـضح  هب  ام  اراگدرورپ !
ناسرب نامیوزرآ  دیما و  هب  ار  ام  ام ، يالوم  يا  سپ  میراد ! تباجا  دیما  میدناوخ و  اعد  رد  ار  وت  .میراد و  یشوپ  هدرپ  دیما 

! نادرگ ققحمام  رب  ار  دوخ  مرک  هب  يراودیما  ناسرب و  نامیاهوزرآ  هب  ار  ام  ایادخ ، (2) انرودص یف  كءاجر  تبث  وانلما  ام  انکرداف 

هب یلو  .میتسه  راکهانگ  رـصقم و  نوچ  تسین ، يروط  میـشاب  نیبدـب  دوخ  هب  .تسادـخ  هب  ندوب  نیبدـب  اعد  تباـجا  عناوم  زا  یکی 
.میشاب هتشاد  لاعتم  يادخ  هب  نظ  نسح  میناوت  یم  هچ  ره  .میشاب و  راودیما  دیاب  میناوت  یم  هچ  ره  ادخ 

ناگدنب رد  ادخ ، یلو  (4

: تسا هدرک  یفخم  اه  هدنب  نایم  رد  ار  دوخ  یلو  لاعتم  يادخ  دندومرف : ترضح  مراهچ ،

شیوخ ناگدنب  نایم  رد  ار  دوخ  یلو  و  ملعت ؛  تنأو ال  هیلو  نوکی  امبرف  هللا  دـیبع  نم  َادـبع  نرغـصتست  الف  هدابع  یف  هیلو  یفخأ  و 
ناگدنب زا  کی  چیه  سپ  .تسا  هتخاس  ناهنپ 
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 . یلامث هزمحوبا  ياعد  ص 341 ، نانجلا ، حیتافم  ص 85 ج 95 ، راونألا ، راحب  ص 69 ، ج 1 ، لامعألا ، لابقا  - 1
.یلامث هزمحوبا  ياعد  ص 346 ، نانجلا ، حیتافم  ص 88 ، ج 95 ، راونالاراحب ، - 2

تباجا رارسا  www.Ghaemiyeh.comاعد و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 270زکرم  هحفص 66 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14070/AKS BARNAMEH/#content_note_48_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14070/AKS BARNAMEH/#content_note_48_2
http://www.ghaemiyeh.com


ادخ صلاخ  تسود  یلو و  وا  دیاش  رادنپم ؛ راوخ  کچوک و  ار  ادخ 

شیپ دیآ ، یمن  ناسنا  رظن  هب  هک  يا  هدنب  نیمه  اسب  هچ  مینکن ، ریقحت  میرامـشن و  کچوک  ار  یـسک  تقو  چیه  ینادن ؟ وت  دـشاب و 
کچوک سک  چیه  هب  میـشاب ، هتـشاد  ار  ادخ  ناگدنب  مامت  تمرح  هک  تسا  نیا  رد  طایتحا  .تسادـخ  یلو  .دراد  وربآ  یلیخ  ادـخ 

.مینکن یبدا  یب  نیرت 

مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  مالغ 

هنیدم نوریب  نم  دیوگ : یم  یـصخش  .دماین  ناراب  دندناوخ ، اعد  زامن و  هچ  ره  .دـمآ  یمن  ناراب  .دـندش  یطحق  راچد  هنیدـم  مدرم 
هب تسد  دناوخ و  زامن  تعکر  ود  دمآ و  داد ، یمن  تیمها  وا  هب  یسک  الصا  تشاد و  يا  هدیلوژ  هفایق  هک  یمالغ  کی  مدید  .مدوب 
هب عورـش  دمآ و  يربا  دش و  دنلب  ینافوط  داب و  .دش  باجتـسم  وا  ياعد  مدرک  سح  .دش  ضوع  اضف  هعفدـکی  مدـید  .تشادرب  اعد 

درک ندیراب 

یمن تیمها  وا  هب  یـسک  هک  یمالغ  نیا  ياعد  مدیمهف  .تفر  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  لزنم  هب  مدـید  .متفر  مالغ  نیا  هارمه  تفگ :
.تسا هدش  باجتسم  دهد 

تـسا نکمم  مشاب  هتـشاد  یتجاـح  نم  رگا  اـقآ ، مدرک : ضرع  ترـضح  هب  .متفر  مالـسلا  هیلعداجـس  ماـما  هناـخ  هب  زور  نآ  يادرف 
منک یم  تباجا  ار  امش  هتساوخ  نم  هن ، دندومرف : دینکن ؟ هدروآرب  ارم  تجاح 

ار اه  مالغ  .درادن  یعنام  دندومرف : .دنتشاد  يددعتم  ياه  مالغ  ترضح  .مرخب  مهاوخ  یم  ار  امش  ياه  مالغ  زا  یکی  مدرک : ضرع 
.تسا فراع  لهاجت  باب  زا  اهنیا  .دنتشاد  ربخ  ترضح  هتبلا  .دندروآ 
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اه نیا  نایم  رد  مراد ، رظن  دم  هک  یمالغ  نآ  اقآ  مدرک : ضرع  .تسین  مهاوخ  یم  نم  هک  یمالغ  نآ  مدـید  مدرک  هاگن  دـیوگ : یم 
تاناویح حالطصا  هب  دنک ، یم  رامیت  هک  تسا  یمالغ  کی  دنتفگ : تسا ؟ هدنام  رگید  یـسک  رگم  دندومرف : ترـضح  .مدرکن  ادیپ 

.دراد ینییاپ  یلیخ  هاگیاج  ینعی  .دنک  یم  کشخ  رت و  ار 

.دوب مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هناخ  رد  هک  یمالغ  نیرت  تسپ  ینعی  .تسا  مالغ  نامه  مدید  .دـندروآ  .دـیروایب  مه  ار  وا  دـندومرف :
دوخ ياقآ  زا  ارم  یهاوخ  یم  ارچ  تفگ : نم و  هب  درک  ور  مالغ  .درادن  یعنام  دومرف : .مرخب  ار  مالغ  نیا  مهاوخ  یم  نم  اقآ  متفگ :

؟ ینک ادج 

بجع تفگ : .يدرک  اعد  نامـسآ  ریز  يدمآ  هنیدم  نوریب  زورید  .مدرک  ادـیپ  ار  وت  زار  نم  .متخانـشن  ار  وت  نم  يدرک  رکف  متفگ :
!؟ دش فشک  نم  رس 

امـش رازگ  تمدـخ  مهاوخ  یم  هکلب  مشکب ، راـک  وت  زا  یگدرب  ناونع  هب  مربـب و  ار  وت  مهاوخ  یمن  نم  هتبلا  متفگ : وا  هب  .هلب  متفگ :
دنهاوخ یمن  .دنوش  اشفا  دنهاوخ  یمن  هک  دنتسه  یناگدنب  اه  نیا  .دوب  نیگنس  وا  يارب  مه  نیا  یـشاب ! نم  ياقآ  یلو و  امـش  .مشاب 

.دوش شاف  اهنآ  زار 

.مدمآ نوریب  مدرک و  رظن  فرص  تسا ، هدش  تحاران  مدید  .دش  رثأتم  یلیخ  يدیمهف !؟ ار  نم  رس  امش  سپ  بجع  دومرف :

ار دوخ  قیفر  نیا  ایب  دندومرف : ترضح  مدید  .متشگرب  .دنداتـسرف  نم  لابند  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  مسرب ، لزنم  هب  هک  نیا  زا  لبق 
باجتسم ادخ و  یلو  نیا  هک  دش  نشور  نارگید  شیپ  دش و  ادیوه  وا  زار  یتقو  .نک  هزانج  عیشت 
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(1) .تفر ایند  زا  ربب و  دوخ  تاقالم  هب  ار  نم  رگید  ایادخ ، هک  تساوخ  ادخ  زا  تسا ، هوعدلا 

.دیـشاب بظاوـم  یلیخ  دنـشاب ، هتـشادن  ههجو  هعماـج  رد  تسا  نکمم  یلو  دـنراد ، وربآ  یلیخ  ادـخ  شیپ  هک  ییاـه  هدـنب  اـسب  هـچ 
.يرادن ربخ  وت  دشاب و  ادخ  یلو  وا  اسب  هچ  .دینکن  تناها  ریقحت و  ار  يا  هدنب  چیه  دیامرف : یم  ترضح 

تباجتسا اعد و 

دوخ شیپ  نم  .دوش  یمن  تباجا  ام  ياعد  مه  زاب  طیارش  همه  تیاعر  اب  اما  دییوگ ، یم  اعد  تباجتسا  يارب  ار  یفلتخم  طیارش  امش 
یمن تباجا  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  دنتسه  يدایز  ياه  تساوخرد  اهتجاح و  اه ، تین  قدص  اه و  یکاپ  همه  اب  الامتحا  هک  مدرک  رکف 

.دنک

یناوارف یکاپ  تمصع و  مامت  تین و  صولخ  اب  ار  ناضمر  هام  ياعد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  متسه  نئمطم  نم  الثم 
ریس ار  ناگنـسرگ  مامت  نک و  ینغ  ار  ارقف  مامت  ایادخ ، (2) عئاج لک  عبـشأ  مهللا  ریقف  لک  نغأ  مهللا  .دنا  هدناوخ  اهراب  دنتـشاد  هک 

! نک

همه ینعی  .تسا  هدادـن  ار  هدرک  بلط  وا  زا  اهاعد  نیا  رد  وا  زیزع  ربمایپ  هک  ار  ییاهتجاح  یتح  دـنوادخ  هک  مراد  نیقی  مه  زاـب  اـما 
شیپ لاؤس  نم  يارب  لاح  .تسا  هدرکن  ریـس  ار  اه  هنـسرگ  همه  تسا و  هدرکن  دنمتورث  ار  ارقف  همه  تسا ، هدادن  افـش  ار  اه  ضیرم 
درسلد ندرک  اعد  زا  اه  تقو  یلیخ  منیب  یم  هک  ار  نیا  .تسا  هدیـسرن  تباجا  فده  هب  ارچ  ربمایپ  ياهاعد  همه  نیا  هک  تسا  هدمآ 

مه ربمایپ  صولخ  هب  رگا  یتح  منک  یم  ساسحا  ینعی  .موشیم 
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.تسا هدادن  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  نم  زا  ییاهتجاح  تسا  نکمم  مه  زاب  مسرب ،

زا رتـالاب  نیا  هک  تسا  لاـعتم  يادـخ  اـب  وگ  تفگ و  سنا و  نآ  رگید  مهم  شخب  .تسا  نتـساوخ  تجاـح  اـعد  شخب  کـی  ـالوا :
هب ام  همه  هک  مینک  یم  اعد  ناضمر  كرابم  هام  رد  الثم  .تسین  ایند  شیاجنگ  رد  اهاعد  زا  یـضعب  تباجا  .تسا  نتـساوخ  تجاـح 

.میورب ادخ  هناخ  ترایز 

! نک مبیصن  اهلاس  همه  لاس و  نیا  رد  ار  تدوخ  هناخ  جح  ادنوادخ ، ماع (1) لک  یفو  اذه  یماع  یف  مارحلا  تیب  جح  ینقزرا  مهللا 

هک نیا  .تسا  بوخ  یلیخ  تساوخرد  .دنورب  هکم  دنناوتب  همه  هک  تسین  شیاجنگ  الـصا  دنناوخ ، یم  ار  اعد  نیا  اه  ناملـسم  همه 
یلیخ ام  یهاوخ  ریخ  نیا  نک ، زاب  ار  يراتفرگ  ره  هرگ  نک ، زاین  یب  ار  يریقف  ره  دهد ، افش  ار  یضیرم  ره  ادخ  مینک ، یم  وزرآ  ام 

.تسا بوخ 

یم ادخ  تینامحر  رهظم  .دنک  یم  ادیپ  یلجت  ام  رد  ییادخ  تافص  .مینک  یم  يزوسلد  همه  يارب  مینک ، یم  اعد  همه  يارب  هک  نیا 
.دوش یم  زاب  ام  هنیس  بلق و  ادخ ، تمحر  تعسو  هب  .میوش  یم  لاعتم  يادخ  ناسحا  فطل و  رهظم  میوش ،

دنام یمن  خساپ  نودب  اعد 

زا رت  كاپ  رتالاب و  یـسفن  اعطق  .تسا  تاجاحلا  یـضاق  رهظم  ام  ربمغیپ  .دـنام  یمن  خـساپ  یب  مینک  یم  هک  ییاـهاعد  دـینادب  اـعطق 
.تسین ام  ربمغیپ 
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ار اعد  باوث  مه  دـش ، تباجا  ام  هتـساوخ  نیع  دوب و  یهلا  تحلـصم  رگا  میهد ، یم  هئارا  ادـخ  هناخ  رد  ام  هک  ییاـه  هتـساوخ  سپ 
میا هدش  لئان  لاعتم  يادخ  برق  هب  مه  میا و  هدیسر  دوخ  هتساوخ  هب  مه  میا و  هدرب 

رود امش  زا  الب  امش  تساوخرد  هتـساوخ و  نآ  لداعم  لاعتم  يادخ  دیوشن ، دیماان  دندومرف : دشن ، اور  ام  هتـساوخ  تجاح و  رگا  اما 
.دهد یم  ماقم  هجرد و  باوث و  ترخآ  رد  ای  دنک و  یم 

.دهد یم  ماقم  هجرد و  وا  هب  ترخآ  رد  ادـخ  دـشن ، تباجا  ایند  رد  نمؤم  ياه  تجاح  اه و  هتـساوخ  یتقو  تسا : هدـمآ  تیاور  رد 
تباجا همه  دش و  یمن  دقن  ایند  رد  نم  ياهاعد  زا  کی  چیه  شاک  يا  هک  دنک  یم  وزرآ  دـنیب ، یم  ار  ماقم  هجرد و  همه  نآ  یتقو 

.داتفا یم  قافتا  ترخآ  رد  اه 

.میرادرب دیاب  ار  عناوم  نیا  هک  دشاب  ام  دوجو  رد  اعد  تباجا  يارب  یعناوم  تسا  نکمم  هک  میشاب  هتـشاد  هجوت  مه  ار  هتکن  نیا  دیاب 
.ددنب یم  ار  ام  ياعد  يولج  مولظم  هآ  سانلا و  قح  الثم 

.تسا رثؤم  رایسب  نداد  هقدص  قافنا و  نیا  دوخ  .میهد  یمن  هقدص  یهاگ  ام  هک  تسا  نیا  عناوم  زا  یکی 
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میلست حور  اعد و  موس : راتفگ 

هراشا
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؟ دوش یمن  هدروآرب  اه  هتساوخ  زا  یخرب  ارچ 

؟ دوش یمن  تباجا  ادخ  يایلوا  ياه  هتساوخ  ای  ام ، ياه  هتساوخ  یهاگ  ارچ  هک  دشاب  نیا  يرایسب  لاؤس  دیاش 

« هللا ای   » نتفگ و بر » ای   » ادخ .تسادخ  بوبحم  اعد  دوخ  ینعی  .دراد  تیعوضوم  اعد  دوخ  هک  مینادب  دـیاب  هک  تسا  نیا  لوا  هتکن 
دراد تسود  ار  دوخ  هناخ  رد  شیاین  نتفگ و 

بدا یب  لکش و  هتفخ  كول و  گنل و 

بلط یم  ار  وا  ژیغ و  یم  وا  يوس 

یگتفشآ نیا  رای  دراد  تسود 

یگتفخ زا  هب  هدوهیب  ششوک 

اعد رب  رارصا 

: دندومرف هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دیوشن  هتسخ  اعد  زا  تقو  چیه 

دنیاشوخ لجوزع  دنوادخ  يارب  هسفنل (1) کلذ  بحأ  هلاسملا و  یف  ضعب  یلع  مهضعب  سانلا  حاحلإ  هرک  لجوزع  هللا  نإ 
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.دراد تسود  شدوخ  هرابرد  ار  يراشفاپ  رارصا و  نیمه  یلو  دنزرو ، رارصا  رگیدکی  هب  شهاوخ  رد  مدرم  هک  تسین 

، مییوگب هللا » اـی   » و بر » اـی   » هچ ره  وا  هناـخ  رد  یلو  .درادـن  تسود  ار  نیا  ادـخ  مینک ، رارـصا  میورب و  ادـخ  ریغ  هناـخ  رد  هک  نیا 
.دراد تسود  ار  نیا  نابرهم  يادخ  .دنام  یمن  تباجا  یب  اعطق  یلو  دتفیب ، ریخأت  هب  تباجا  تسا  نکمم  .دراد  تسود 

یفرعم رابکتسا  ناونع  هب  دراد و  يدایز  تبوقع  اعد  كرت  نوچ  مینک ، اعد  میراد  هفیظو  میناوخب ، زامن  میراد  هفیظو  هک  روط  نامه 
مومذم نیا  دوخ  دنک ، نهپ  ار  دوخ  ییادـگ  زاین و  لوکـشک  ادـخ  هناخ  رد  دـیآ  یمن  مدآ  هک  نیا  .تسا  رورغ  ربکت و  .تسا  هدـش 

.دراد تسود  ار  نتفگ  هللا » ای   » نتفگ و بر » ای  ، » ندز ادص  ندناوخ ، لاعتم  يادخ  .دراد  تیعوضوم  اعد  دوخ  سپ  .تسا 

دنوادخ خساپ 

: تسا هدومرف  نابرهم  يادخ  هک  نیا  رگید  هتکن 

.ار امش  منک  تباجا  ات  دیناوخب ، ارم  ؛(1)  ْمَُکل ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدا 

باوج ینعی  .منک  یم  تباجا  دیامرف : یم  .منک  یم  هدروآرب  ار  امـش  تجاح  نم  تسا  هدومرفن  لاعتم  يادـخ  .مهدـیم  باوج  ینعی 
نیا یلو  دهد ، یم  ار  وا  باوج  ینعی  ناج ! اقآ  هلب  دیوگ : یم  مه  ردپ  ناج ! اباب  دیوگ : یم  ردـپ  هب  هک  يا  هچب  کی  لثم  .مهد  یم 
یمن خساپ  یب  ار  اعد  .تسا  یگشیمه  دوخ  ناگدنب  رب  ادخ  لضف  .تسین  روط  نیا  دنک ، تباجا  دشاب  هتشاد  هک  يا  هتـساوخ  ره  هک 

.تسا توافتم  خساپ  ياه  هنوگ  اما  دهد ، یم  خساپ  .دراذگ 
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تمحر شزیر 

ار وا  یهاگ  ام  ناتسود  .دوب  هدش  ریپ  ناشیا  .دوب  ناگرزب  زا  يرایسب  ینیما و  همالع  هللا  تیآ  موحرم  هدننار  سابع ، دیـس  اقآ  موحرم 
ملع و رب  مهاوخ  یم  متشه  ماما  زا  مور ، یم  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  ترایز  هک  راب  ره  نم  دندوب : هدومرف  ناشیا  .دندرب  یم  دهـشم 

.دیازفیب نم  تفرعم 

اه نحص  رد  یلو  تسین ، بآ  اه  قاور  رد  دنیوگ : یم  .دوش  یم  هنشت  مرح  لخاد  .دندوب  هدرب  دهشم  ار  ناشیا  ام  ناتـسود  راب  کی 
.دوب هدیدن  لاح  هب  ات  .دراد  یکینورتکلا  مشچ  بآ  ياهریش  هک  اجنآ  .دنروآ  یم  نحص  لخاد  هناخاقس  رانک  رد  ار  ناشیا  .تسه 

تقو ره  .دیآ  یم  بآ  راکدوخ  يریگب ، بآ  ریـش  ریز  ار  فرظ  رگا  امـش  دنیوگ : یم  دننک ؟ یم  زاب  روطچ  ار  ریـش  نیا  دـسرپ : یم 
بآ يریگ  یم  بآ  ریـش  ریز  ار  فرظ  هک  تقو  ره  هلب  دنیب  یم  .دنک  یم  ناحتما  راب  هس  ود  درم  ریپ  .دوش  یم  عطق  بآ  یـشکب  مه 
هیرگ هک  نیا  دنیوگ : یم  ندرک ، هیرگ  هب  دنک  یم  عورـش  هعفدـکی  .دوش  یم  عطق  راکدوخ  دـشک ، یم  ریـش  ریز  زا  یتقو  دـیآ ، یم 

.درادن

نم هب  .داد  دای  نم  هب  يدیدج  زیچ  کی  .درک  تمحرم  نم  هب  متـساوخ  یم  هچنآ  متـشه  ماما  زا  مدمآ  هک  رفـس  نیا  نم  دـیوگ : یم 
زاین تسد  امش  هک  یتقو  ات  .تسین  رتمک  بآ  ریش  کی  زا  ادخ  هاگتسد  میتسین ، رتمک  بآ  ریش  کی  زا  ام  سابع ، دیـس  ياقآ  تفگ :
هناـخ بحاـص  ریـصقت  دوب  لـهاک  ادـگ  رگ  .میزیر  یم  ورف  وـت  رب  دوـخ  مرک  لـضف و  زا  اـم  يراد ، شیاـین  تساوـخرد و  اـعد و  و 

»!؟ تسیچ
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یهلا ضیف  نایرج  اعد و 

یم رهق  ادخ  اب  تسا و  هدادن  ار  ام  تجاح  ادخ  دـنیوگ  یم  ای  دـنوش ، یم  هتـسخ  ندرک  اعد  زا  ای  دـننک ، یمن  اعد  اعقاو  هک  یناسک 
یهاگ الاح  .دوش  یم  ضیف  نایرج  ثعاب  ندرک ، اعد  دوخ  .دـننک  یم  یهابتـشا  رایـسب  راـک  دـننک ، یم  رهق  تیب  لـها  اـب  اـی  دـننک ،

یم یئزج  کچوک و  ياهزیچ  یهاگ  اما  .دننک  یم  تمحرم  ام  هب  ار  نآ  زا  رتالاب  یلیخ  یهاگ  دوش ، یم  هدروآ  رب  ام  ياه  هتساوخ 
ياعد یهاگ  ادـخ  یتح  .دـنریگ  یم  رظن  رد  ام  يارب  يرتـالاب  ياـهزیچ  .دـنهد  یم  اـم  هب  رت  گرزب  یلیخ  ییاـهزیچ  اـهنآ  .میهاوخ 

: میناوخ یم  ادخ  هناخ  فاوط  مراهچ  رود  رد  .تسا  هدرک  تباجا  مه  ار  قلخ  نیرتدب 

! يا هداد  ار  سیلبا  دوخ  قلخ  نیرت  ضوغبم  باوج  هک  ییادخ  يا  سیلبإ ؛  هقلخ  ضغبأل  باجأ  نم  ای 

: درک ضرع  لاعتم  يادخ  هب  دش ، هدنار  درکن و  هدجس  هک  یتقو  ناطیش 

وت هب  نم  دومرف : .تشاذگن  خساپ  یب  ار  سیلبا  تساوخرد  لاعتم  يادخ  .هدب » تلهم  تمایق  ات  ار  نم  (1) َنُوثَْعُبی »  ِمْوَی  َیلِإ  ِینْرِْظنَأ  »
.مهدیم تلهم 

ناطیش تقلخ 

یبیجع ياه  تمکح  ناطیش  دوجو  الصا  .تسا  قلخ  ناحتما  هیام  .دشاب  نیا  هک  تسا  هتفرگ  قلعت  اهتیشم  اهتمکح ، اهتحلـصم ، هتبلا 
هدرک قلخ  ار  ناطیش  دنوادخ  ارچ  هک  دراد  یثحب  یناشاک  ضیف  موحرم  دراد 
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؟ تسا هدرک  قلخ  ار  اه  نمشد  ارچ  تسا ؟

ناحتما هلیـسو  اهنیا  .مینک  یمن  كرد  ام  هک  تساه  تحلـصم  اهناحتما و  تاکرب و  راثآ و  ردقنآ  اه  نمـشد  تقلخ  رد  دیامرف : یم 
تساوخرد داد و  تلهم  ناطیش  هب  لاعتم  يادخ  اذل  .دنهد  یم  دشر  ادخ  يایلوا  ایبنا و  هب  دننک ، یم  داجیا  ار  تائالتبا  دنتسه ، قلخ 

: دومرف لاعتم  يادخ  اهتنم  .درک  تباجا  ار  وا 

مولعم تقو  زور  ات   (1) ِمُوْلعَْملا »  ِْتقَْولا  ِمْوَی  َیلِإ  »

مالـسلا هیلع  نامز  ماما  هک  ییاهراک  زا  یکی  .تسا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  نامز  مولعم  تقو  هک  تسا  هدـمآ  اـم  تاـیاور  رد 
نکمم زاب  .تسه  هراما  سفن  یلو  دوب ، دهاوخن  ناطیـش  روهظ  نامز  رد  دنرب و  یم  نیب  زا  ار  ناطیـش  هک  تسا  نیا  دنهد ، یم  ماجنا 

.دوش رش  هب  توعد  تسا 

.دهد یم  دیما  ناسنا  هب  نیا  .تسا  هتشاذگن  خساپ  یب  ار  ناطیش  ادخ  یتح  تروص  ره  رد 

نوعرف تاجانم 

: تفگ یم  .درک  یم  ییادخ  ياعدا  نوعرف 

! متسه امش  رترب  يادخ  نم   (2) یَلْعَْألا »  ُمُکُّبَر  اَنَأ  »

: تفگ دیتسین ؟ ادخ  امـش  رگم  دنتفگ : نوعرف  هب  دندمآ  رـصم  مدرم  اهزرواشک ، .دش  مک  لین  دور  بآ  .دوب  هدمآ  مک  ناراب  یتدـم 
.دش بش  .منک  یم  دایز  ار  نآ  دشاب ، تفگ : نک ، دایز  ار  نآ  .تسا  مک  لین  دور  بآ  دنتفگ : .ارچ 
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.تسا رطخ  رد  وا  ییادخ  ام  لوق  هب  .تسا  رطخ  رد  وا  يوربآ  .دنک  راک  هچ  درک  رکف 

داد هب  تسا ، رطخ  رد  نم  يوربآ  ایادـخ ، هک  دز  هلان  .درک  تاجانم  ادـخ  هناخ  رد  حبـص  ات  بش  دروآ و  رد  ار  دوخ  ینوعرف  ساـبل 
.تسا هدش  دایز  لین  دور  بآ  تسا و  هدیشوج  اه  همشچ  دندید  دندمآ  حبص  سرب ! نم 

مه لاـعتم  يادـخ  .دـناسر  یم  ار  ادـخ  یگرزب  تمارک و  تمظع و  نیا  .تسا  ناـبرهم  یلیخ  ادـخ  دـشاب ، بوخ  نوعرف  هک  نیا  هن 
: دیامرف یم  نآرق  .دهدب  اهنآ  هب  دنهاوخب و  مه  منهج  تسا  نکمم  اه  یضعب  .منهج  مه  دنک و  یم  میسقت  تشهب 

تراگدرورپ ياطع  زا  ار  هتـسد  ود  ره  نانآ ، ناـنیا و  (1) اًروُظْحَم »  َکِّبَر  ُءاَطَع  َناَک  اَمَو  َکِّبَر  ِءاَطَع  ْنِم  ِءاـَلُؤَهَو  ِءاـَلُؤَه  ُّدُِـمن  الُک  »
.تسا هدشن  عنم  یسک  زا  تراگدرورپ  ياطع  و  میشخب ، یم  ددم 

هدرک زاب  همه  يارب  ار  نادیم  ادـخ  ینعی  .دوش  تباجا  دـهاوخب و  مه  منهج  هک  دـنزب  ار  لاعتم  يادـخ  هناخ  رد  یـسک  تسا  نکمم 
تشاد داقتعا  ادخ  هب  نطاب  رد  نوعرف  .تسا 

راـکنا ار  نآ  ربکت  ملظ و  يور  زا  تشاد ، نیقی  نادـب  ناـشیاه  لد  هک  نآ  اـب  (2) و  اُولُعَو »  اًْملُظ  ْمُهُـسُْفنَأ  اَْهتَنَْقیَتْساَو  اَِهب  اوُدَـحَجَو  »
! دندرک
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.تسا هدنامرد  هراچیب و  یلاخ و  وا  تسد  درادن ، چیه  هک  تشاد  نیقی  دوخ  نورد  رد  یلو  درک ، یم  راکنا  رابکتسا  يور  زا  ینعی 

هناخ رد  حبص  ات  بش  نوعرف  دش : باطخ  يدرک ؟ دوب  يراک  هچ  نیا  ایادخ ، تفگ : ادخ  هب  مالسلا  هیلع  هللا  میلک  یـسوم  ترـضح 
(1) .تسا هدز  ار  ام 

یم دارفا  نیرت  نمـشد  یهاگ  هک  روط  ناـمه  .تسادـخ  تمارک  تمظع و  زا  نیا  دـهد ، یم  ار  نوعرف  خـساپ  اـی  سیلبا  خـساپ  رگا 
.دندرک یم  تباجا  اهنآ  دندز و  یم  ار  تیب  لها  هناخ  رد  دندمآ 

.تسین تجاح  نداد  فرص  تباجا  .دنک  یم  تباجا  دناوخب  ار  وا  مه  قلخ  نیرتدب  .دراذگ  یمن  خساپ  یب  لاعتم  يادخ  نیا ، ربانب 

رای هتفرگ 

، ینک یم  اعد  هک  یعقوم  .تسا  تدابع  رکذ و  اعد و  لصا ، .تسا  دنمشزرا  رایسب  مدرک ، تبحص  ادخ  اب  متـسشن ، ادخ  اب  هک  نیمه 
.يریگ یم  ییادخ  يوب  گنر و  یتسشن  یم  ادخ  اب  یتقو  دنک ، یمن  هانگ  وت  نابز 

راتفرگ نم  دـییوگن  دـندومرف : یم  ناشیا  .متـسه  راـتفرگ  نم  دـیوگ : یم  ینک ، یم  تبحـص  یـسک  ره  اـب  نـآلا  دومرف : یم  یگرزب 
اه يراتفرگ  نیا  .منزب  ار  گرزب  يادخ  هناخ  رد  میایب  نم  هک  تسا  هدش  ثعاب  اه  يراتفرگ  نیا  ینعی  .مرای  هتفرگ  دییوگب : .متـسه 

منک وگ  تفگ و  لاعتم  يادخ  اب  منک ، ادیپ  هطبار  مالسلاامهیلع  تیب  لها  نامز و  ماما  اب  تسا  هدش  ثعاب 

.دیدرگ یمن  رب  دیور و  یم  امـش  دنک ، زاب  ار  هرگ  نیا  ادخ  هک  مه  یهاگ  .تسا  هدـناسر  اجنیا  هب  ار  نم  اه  يراتفرگ  نیا  نیا ، ربانب 
یهاگ ادخ  هک  تسا  نیا 
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اب مییایب  ام  هک  هدـش  ثعاب  اه  يراتفرگ  نیا  .ینک  تبحـص  نم  اب  وت  هک  تسا  هدـش  ثعاب  نیمه  دـیوگ : یم  .دـنک  یمن  زاب  ار  هرگ 
.دنهد ناشن  ام  هب  یلامج  کی  .دنهد  ناشن  ام  هب  ییوربا  مشچ و  کی  مینک و  وگ  تفگ و  مینیشنب و  ادخ 

ادخ نیشن  مه 

میهاوخ یم  ار  وت  دوخ  ینعی  .مینک  یمن  اهر  ار  وت  یهدن ، مه  ار  ام  تجاح  رگا  ایادخ ، دنیوگ : یم  دنتسه ، تفرعم  لها  هک  یناسک 

تسد رد  ار  دوخ  یلاخ  تسد  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  دیوش ، یم  بایفرش  هک  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  تمدخ  مراودیما  دومرف : یم 
نیا اهتباجا  نیرتالاب  .تساهتباجا  نیرتالاب  نیا  دوش ، انـشآ  هناخ  بحاص  اب  رگا  مدآ  .دـهدب  امـش  هب  ار  شدوخ  ینعی  دراذـگب ! امش 

.مریگب سنا  ادخ  اب  موش ، ادخ  نیشن  مه  نم  هک  تسا 

ادخ مان  رازه 

دنوادخ ياه  مان  همه  .میراد  ثیدح  اعد  نیا  تلیـضف  رد  هحفـص  نیدنچ  دـیاش  .تساهاعد  نیرت  مهم  زا  یکی  ریبک  نشوج  ياعد 
زا مان  رازه  .تسا 

.دهدب تاجن  منهج  شتآ  زا  ار  ام  هک  مینک  یم  تساوخرد  مینز و  یم  ادص  ار  ادخ  مادم  .تسا  هدمآ  اعد  نیا  رد  دنوادخ  ياه  مان 
.دهد یم  خساپ  ادخ  اعطق 

.وا قولخم  ام  تسام و  قلاخ  ادخ  .وا  كولمم  ام  تسام و  کلام  ادخ  .دشاب  دیماان  دیابن  دنز ، یم  ادص  ار  ادـخ  همه  نیا  هک  یـسک 
.میناد یمن  زیچ  چیه  ام  دناد و  یم  زیچ  همه  ادخ  .وا  قوزرم  ام  تسام و  قزار  ادخ 

رت نابرهم  ام  هب  ام  دوخ  زا  تسام ، کلام  رادرایتخا و  هک  تسا  ییادخ  وا 
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ار عونصم  ردق  .دناد  یم  یلاخ  ار  قولخم  ردق  الـصا  .دراد  تسود  رتشیب  ار  ام  ادخ  اعطق  میراد ، تسود  ار  دوخ  ام  ردقچ  ره  .تسا 
.دناد یم  عناص 

دهاوخ یم  ادخ  هچنآ 

دهاوخ یم  وا  هک  نآ  میراد ، يراـشفاپ  یتجاـح  يور  اـم  هک  یعقوم  دـهاوخ ؟ یم  وا  هک  نآ  اـی  تسا ، رتـهب  میهاوخ  یم  اـم  هک  نآ 
؟ مهاوخ یم  نم  هک  نآ  ای  تسا ، بوخ 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

: درک یحو  دوواد  ترضح  هب  لاعتم  يادخ  (1) دیرأ ام  الإ  نوکی  الو  دیرأ  دیرت و  دؤاد  ای  مالـسلا  هیلع  دؤاد  یلإ  لجوزع  هللا  یحوأ 
! منک یم  هدارا  نم  هچنآ  زج  دوشیمن  يزیچ  .منک و  یم  هدارا  ار  يزیچ  مه  نم  ینک ، یم  هدارا  ار  يزیچ  وت  دوواد ، يا 

تالکشم و زا  يرایـسب  مینک ، تقد  تسرد  ثیدح  نیا  هب  رگا  تسا و  يدیلک  يدربراک و  اه  يزورما  لوق  هب  فیرـش  ثیدح  نیا 
دوش یم  لح  ام  لئاسم  تالضعم و 

ادیپ تقفاوم  ادـخ  تساوخ  اب  ام  تساوخ  هک  تسا  ییاهاج  کی  مینک ؟ راک  هچ  ادـخ  تساوخ  دوخ و  ياه  هتـساوخ  اب  ههجاوم  رد 
ار اه  نیا  همه  خساپ  ثیدـح  نیا  .دوش  یمن  تباجا  دـنک و  یمن  ادـیپ  تقفاوم  هک  تسا  ییاهاج  کی  .دوش  یم  تباجا  دـنک و  یم 

.تسا هداد 

تسا ییاهاج  کی  .يرگید  هتـساوخ  نم  يراد و  يا  هتـساوخ  کیوت  ییاهاج  کی  دوواد ، يا  دومرف : یحو  دوواد  هب  لاعتم  يادخ 
.تسا قفاوت  هک 
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ادخ اب  قفاوت  قیفوت و 

نم ینعی  دهدب ! قیفوت  ادخ  مییوگ  یم  مادم  هک  نیا  .ادخ  اب  هدنب  قفاوت  ینعی  قیفوت  الـصا  دندومرف : یم  یبالود  ياقآ  جاح  موحرم 
.تسا لح  تالکشم  همه  يدرک ، قفاوت  امش  رگا  .منک  قفاوت  وا  اب 

هچ ره  هک  نیا  يارب  تفگ : یتسه ؟ هوعدلا  باجتسم  روطچ  دنتفگ : .متـسه  هوعدلا  باجتـسم  نم  دوب : هدومرف  یگرزب  فراع  کی 
یم باـتفآ  ادـخ  یتقو  .مهاوخ  یم  ناراـب  مه  نم  دـهاوخ ، یم  ناراـب  ادـخ  یتـقو  .مهاوخ  یم  ار  ناـمه  نم  دـهاوخ ، یم  ادـخ  هک 

هـشیمه نم  سپ  .مهاوخ  یم  امرـس  دـهاوخ ، یم  امرـس  .مهاوخ  یم  امرگ  دـهاوخ ، یم  اـمرگ  .مهاوخ  یم  باـتفآ  مه  نم  دـهاوخ ،
مظعا مسا  الصا  .تسا  رتالاب  رگید  ياه  هوعدلا  باجتسم  مامت  زا  بتارم  هب  ندوب ، هوعدلا  باجتـسم  نیا  .متـسه  هوعدلا  باجتـسم 

.تسا نیمه 

.تسامش رس  يور  تاقیفوت  همه  هک  نادب  یتسناد ، قفاوم  ادخ  اب  ار  دوخ  لیم  تقو  ره  .ادخ  اب  هدنب  قفاوت  ینعی  قیفوت 

هب لوا  زا  یلو  مراد ، يا  هتـساوخ  هدارا و  کی  مه  ادخ  نم  يراد ، يا  هتـساوخ  هدارا و  کی  وت  دیامرف : یم  ثیدح  نیا  رد  دنوادخ 
« .تسا یندش  مهاوخب  نم  ار  هچنآ  طقف  دیرأ ، ام  الإ  نوکیال  : » میوگب وت 

هک هچنآ  یلو  دوش ، یم  مهاوخ  یم  نم  هک  هچنآ  نادب  دومرف : .تخیر  دوواد  ترضح  تسد  يور  فاص  بآ  لوا  زا  لاعتم  يادخ 
.دیوگ یم  ار  نیمه  مه  تفرعم  ملع و  تمکح و  حالص و  تیشم و  .دوش  یمن  یهاوخیم  وت 

ادخ تساوخ  رب  ساپس 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  ییاعد  نانجلا ،» حیتافم   » ماش حبص و  ره  ياهاعد  رد 
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: تسا نیا  نآ  زا  یشخب  هک  تسا  هدش  تیاور 

ره و  دهدیم ، ماجنا  دهاوخ  یم  وا  هک  هچ  ره  هک  ار  ییادخ  منک  یم  دمح   (1) .هریغ ءاشیام  لعفی  ءاشی و ال  ام  لعفی  يذلا  دمحلا هللا 
.دروخ یم  مه  هب  ملاع  ماظن  مامت  دورب ، قلخ  فرح  هب  دهاوخب  ادخ  رگا  .دراد  مه  دمح  نیا ، دهدیمن ! ماجنا  دهاوخ  یم  وا  ریغ  هچ 

، دنـشاب دنمتورث  لوا  دنهاوخ  یم  همه  .درادـن  ناکما  نیا  دـنوش ، سدـنهم  رتکد و  لک و  ریدـم  روهمج و  سیئر  دـنهاوخ  یم  همه 
.دوش یم  لتخم  یگدنز  دشابن ، رگراک  رگا  .دروخ  یم  مه  هب  ماظن  الصا 

، دـنوش ملاـع  دـنمتورث  لوا  دـنراد  تسود  همه  .میداد  رارق  یـضعب  رخـسم  ییاـناوت  رکف و  رد  ار  اـه  یـضعب  اـم  دـیامرف : یم  نآرق 
.دهد یم  ماجنا  ار  دوخ  هتساوخ  ادخ  هک  دراد  دمح  نیا  هک  تسا  نیا  .درادن  ناکما  دوش ، یم  داجیا  تالکشم 

.دهد یم  ار  نآ  زا  رتالاب  .دنک و  یم  ناربج  دوشن  رگا  و  دهد ، یم  ماجنا  دوش ، یکی  وا  هتساوخ  اب  رگا  نارگید  هتساوخ 

اه هتساوخ  جنر 

: دومرف دعب 

يوش میلـست  رگا  سپ  دیرأ ؛ ام  الإ  نوکی  مث ال  دیرت  امیف  کتبعتأ  دیرأ  امل  ملـست  مل  نإ  دیرتام و  کتیطعأ  دـیرأ  امل  تملـسأ  نإف 
رد یهاوخ  یم  هچنآ  رد  ار  وت  يوشن ، نم  هتـساوخ  میلـست  رگا  .منک و  یم  اطع  وت  هب  یهاوخ  یم  هچنآ  مهاوخ ، یم  نم  هچنآ  يارب 

جنر
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.دبای یمن  ققحت  مهاوخ  یم  نم  هچنآ  زج  نآ  زا  دعب  .منکفا  یم 

یمن وت  .متسه  وت  میلست  نم  ایادخ ، ییوگب : ینعی  .منک  یم  تباجا  مه  ار  وت  هتساوخ  نم  يدش ، نم  هتساوخ  میلست  رگا  دیامرف : یم 
ار دوخ  ینعی  .مهاوخ  یم  ار  نامه  نم  مشاـب ، زیزع  نم  یهاوخ  یمن  وت  .مهاوخ  یم  ار  ناـمه  نم  دـشاب  موش ، راد  هچب  نم  یهاوخ 

.ینزب نیمز 

: دیامرف یم  یلاعت  يادخ  هک  تسا  هدمآ  یسدق  ثیدح  رد 

نم زا  هک  متسه  یسک  حیطم  دنک و  تبحاصم  نم  اب  هک  متسه  یسک  نیـشنمه  نم  ؛(1) ینعاطأ نم  عیطمانأ  ینسلاج و  نم  سیلجانا 
! دنک تعاطا 

هب رگا  .دـناسر  یم  میلـست  هب  ار  اـم  اـعد  دوخ  .مزادـنا  یم  تمحز  بعت و  هب  ار  وت  دوخ ، هتـساوخ  رد  يدـشن ، نم  هدارا  میلـست  رگا 
.دوش یم  ادا  مه  ام  هتساوخ  دناسر ، میلست 

میلـست دـیاب  .تسا  رتـهب  ادـخ  تساوخ  هک  دیـسر  یم  اـجنیا  هب  دوش ؟  یمن  ارچ  دـییوگ : یم  دوـش ، یمن  دـینک و  یم  رارـصا  یتـقو 
.مینز یم  نیمز  هب  وا  ربارب  رد  ار  دوخ  دوب و  دنوادخ 

تباجا میلست و 

.درک تمحرم  اهنآ  هب  دنمشزرا  ياه  رهوگ  دنوادخ  دندش و  میلست  دندز و  نیمز  ار  دوخ  هک  يدارفا  میتشاد  ناوارف 

، ینیدلا ءاهب  هللا  تیآ  اب  ماما  لثم  ییاه  تیصخش  .دندوب  مق  هیملع  هزوح  سـسؤم  يرئاح ، میرکلا  دبع  خیـش  جاح  هللا  تیآ  موحرم 
تیآ
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.دندوب هزوح  نیا  هدش  تیبرت  همه  یفجن ، یشعرم  هللا  تیآ  يراسناوخ ، هللا  تیآ  یناگیاپلگ ، هللا  تیآ  یکارا ، هللا 

ره زاین ، رذن ، شیاین ، اعد ، هچ  ره  .دش  یمن  راددنزرف  یلو  دوب ، هدرک  جاودزا  لاس  نایلاس  .دوب  زرواشک  کی  رفعج  الم  ناشیا  ردپ 
.دیرادن لکـشم  امـش  دوخ  دراد ، لکـشم  امـش  هداوناخ  دنیوگ : یم  ناشیا  هب  اه  تدم  زا  دـعب  .دـش  یمن  راد  هچب  دوب  هدز  ار  یهار 

.دهد یم  دنزرف  امش  هب  ادخ  دیریگب ، يرگید  رسمه  رگا  ینعی 

دنچ ره  مناخ ، نیا  اب  تسین  دب  هک  دنهد  یم  داهنشیپ  .تشاد  یلبق  رهوش  زا  مه  دیس  هچب  ود  .دوب  هدرک  توف  وا  رهوش  یمناخ  کی 
.دیوش ادج  دیناوت  یم  مه  دعب  .دنک  تمحرم  يدنزرف  کی  امش  هب  ادخ  هک  دیشاب  هتشاد  یجاودزا  کی  تقوم ،

رد هک  دیـس  هچب  ود  دـیاب  دورب ، مناخ  نیا  شیپ  تساوخ  یم  یتقو  یلو  دـنک ، یم  مرحم  دوخ  اب  ار  مناـخ  نیا  دـصق ، نیا  هب  ناـشیا 
.دنک نوریب  ار  دندوب  هناخ 

یم تیذا  ار  اهدیـس  هچب  مراد  موش ، راد  هچب  مهاوخ  یم  هک  یناسفن  لیم  رطاخ  هب  نم  دـیوگ : یم  .دوش  یم  تحاراـن  یلیخ  ناـشیا 
، یهاوخ یم  وت  هک  نآ  ایادخ ، .موش  یم  وت  میلـست  نم  ییوگ ! یم  وت  هچ  ره  مهاوخ ، یمن  هچب  الـصا  نم  ، ایادـخ دـیوگ : یم  .منک 

نآ هب  .موش  یم  میلـست  منز و  یم  نیمز  ار  دوخ  نم  یهاوخ ! یم  وت  هچ  ره  .موش  یمن  مشاـبن ، راد  هچب  یهاوخ  یم  .مهاوخ  یم  نم 
.دوش یم  ادج  دنک و  یم  تبحم  مه  مناخ 

اهدعب هک  دهد  یم  يدنزرف  وا  هب  لوا  مناخ  زا  ادخ  یهاتوک  تدم  زا  دعب 
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.تسا هدوب  راک  غولش  هچب  نیا  .دوش  یم  مق  هیملع  هزوح  سسؤم 

.تسا راک  غولش  دراد ، یبوخ  هدنیآ  هک  يدنزرف  تسا : هدمآ  تیاور  رد 

ادخ زا  روز  هب  هک  يا  هچب  تفگ : یم  هچب  ردپ  رفعج ، الم  هب  دش و  یم  ینابـصع  یهاگ  وا  ردام  هک  دوب  راک  غولـش  هچب  نیا  ردقنآ 
دور یم  البرک  فجن و  هب  ردام  اب  دوخ  يومع  فلکت  تحت  هچب  نیا  دنک و  یم  توف  مه  رفعج  الم  .دوش  یمن  نیا  زا  رتهب  يریگب ،

.دنک یم  ادیپ  دشر  دوش و  یم  هبلط  و 

ياـه هار  زا  یکی  .دـیآ  یم  اـیند  هب  ادـخ  رما  میلـست  وترپ  رد  هک  يدـنزرف  .دوش  یم  سیـسأت  دـنزرف  نیا  تکرب  هب  مق  هیملع  هزوـح 
متسه وت  ياضر  هب  یضار  نم  ایادخ ، مییوگب : لد  هت  زا  اعقاو  ینعی  .میوش  میلست  هک  تسا  نیا  تباجا 

دنوادخ تساوخ  میلست 

نم .مراد  تسود  یناوج  زا  رتهب  ار  يریپ  هک  ما  هدیسر  يا  هجرد  هب  نم  درک : ضرع  .دمآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  تمدخ  رباج  بانج 
نیا ام  .تسا  هابتـشا  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  .مهاوخ  یم  رتشیب  تایح  زا  ار  توم  .مراد  تسود  تحـص  زا  رتشیب  ار  ضرم 

ثیدح رد  .دشاب  مکاح  ام  ياهاعد  همه  رد  ندوب  میلـست  حور  دـیاب  (1) .میهاوخ یم  دـهاوخ ، یم  ادـخ  هک  ار  هچنآ  ام  .میتسین  روط 
: تسا هدمآ  یسدق  يابیز 

حلاصم شاب و  نم  ربناـمرف  مدرک  رما  وت  هب  هچنآ  رد  مدآ ، دـنزرف  يا  (2) ؛  کحلـصی ام  ینملعت  کترمأ و ال  امیف  ینعطأ  مدآ  نبا  ای 
! زوماین نم  هب  ار  دوخ 
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.منک راک  هچ  نم  هک  هدـن  دای  ادـخ  نم  هب  .نک  زاـین  زار و  نک ، اوجن  نم  اـب  نزب ، ادـص  ار  نم  ناوخب ، ار  نم  متفگ : وت  هب  نم  ینعی 
.دشاب هدش  تباجا  ایبنا  یتح  همه ، ياه  هتساوخ  هک  تسین  روط  نیا  .نک  لمع  میوگ  یم  نم  هچنآ 

ترضح .دشن  یلو  دوش ، تیاده  بهلوبا  دنتساوخ  یم  نک ! تیاده  ار  نم  موق  ایادخ ، دندومرف : یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمغیپ 
: دومرف ادخ  .دوش  كاله  نوعرف  ات  درک  نیرفن  مالسلا  هیلع  یسوم 

.مدرک تباجا  ار  امش  ياعد  نم   (1)  « اَمُُکتَوْعَد ْتَبیِجُأ  ْدَق  »

هفیحـص  » ياهاعد رد  .تسا  لیخد  اعد  تباجا  رد  همه  حـلاصم  ناـکم و  ناـمز ، طیارـش ، ینعی  .دـش  قرغ  نوعرف  دـعب  لاـس  لـهچ 
وا مالـسلاامهیلع  تیب  لها  ربمغیپ و  ادـخ  ناگدـنب  نیرتالتبا  رپ  یلو  نک ، رود  ام  زا  ار  اـهالب  ایادـخ ، هک  نیا  زا  تسا  رپ  هیداـجس » 

.دندوب

لاعتم يادـخ  یلو  رادرب ، متیب  لها  زا  نم  زا  دـعب  ار  بئاـصم  تاـئالتبا و  نیا  ایادـخ ، دـندرک : اـعد  اـم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
.تسا تیب  لها  يارب  تما و  يارب  یناحتما  .دشاب  دیاب  .تسا  یمتح  يالب  اهنیا  دومرف :

همه زا  یلو  دنتساوخ ، یم  تیفاع  ادخ  زا  هشیمه  مالسلا  هیلع  تیب  لها  .دوش  هدروآرب  ام  ياه  تجاح  همه  هک  تسین  روط  نیا  سپ 
.دندید التبا  رتشیب 

همه هک  مینادب  دیاب  یلو  میهاوخ ، یم  مه  ام  هاوخب ، یتحار  هاوخب ، یـشوخ  هاوخب ، انغ  هاوخب ، تیفاع  هک  تسا  هدرک  رما  ام  هب  ادـخ 
ادخ دزن  اهاعد  نیا 
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.مهد یم  ار  وت  باوج  نم  ینعی  هکلب  منک ، یم  هدروآرب  ار  وت  تجاـح  نم  هک  تسین  نیا  مکل ، بجتـسأ   » ياـنعم .دوـش  یم  هریخذ 
.دنام یمن  خساپ  یب  اهنیا 

رابکتسا حور 

لاعتم يادخ  نوچ  .دنریگ  یم  رارق  لاعتم  يادخ  بضغ  دروم  مه  دنرادن و  ادخ  دزن  يزادنا  سپ  دننک ، یمن  اعد  الصا  هک  یناسک 
: دیامرف یم  دنک  یم  اعد  هب  رما  هک  نیا  زا  دعب 

(1) َنیِرِخاَد »  َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَس  ِیتَداَبِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْسَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  »

اعد ای  دنوش ، یم  دیماان  هک  یناسک  .دـنیآ  یم  رد  خزود  رد  راوخ  يدوز  هب  ، دـنزرو یم  ربکت  نم  تدابع  زا  هک  یناسک  تقیقح  رد 
نیرخآ رد  .تسا  لاعتم  يادخ  زا  تشگرب  نیا  نوچ  دنوش ؛ یم  دراو  منهج  هب  دنراد و  رابکتسا  ، دننک یم  رهق  ادخ  اب  ای  دننک ، یمن 

: میناوخ یم  ناقرف  هکرابم  هروس  هیآ 

(2) ْمُکُؤاَعُد »  َالَْول  یِّبَر  ْمُِکب  ُأوَبْعَی  اَم  »

.دنک یمن  انتعا  امش  هب  ادخ  دشابن ، امش  ياعد  رگا 

لاعتم دـنوادخ  رگا  .مینک  اعد  دـیاب  نیاربانب ، .دوش  یم  هریخذ  مینک  یم  هک  ییاهاعد  همه  هک  مینارواـیب  دوخ  هب  مینک و  لوبق  دـیاب 
.میراد لاعتم  يادخ  دزن  يا  هریخذ  زادنا و  سپ  مه  میا و  هدرب  ار  ندرک  اعد  باوث  مه  دهدن ، ایند  نیا  رد  ای  نآلا  ار  ام  تجاح 
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اعد رب  رارصا  مراهچ : راتفگ 

هراشا
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نیمز يور  رد  لمع  نیرت  بوبحم 

هیلع نینمؤملا  ریما  .تسا  هدش  حرطم  تادابع  لضفا  ناونع  هب  اعد  .ندرک  زاین  زار و  اوجن و  ادخ  اب  ندز ، ادـص  نتـساوخ ، ینعی  اعد 
: دندومرف مالسلا 

شیاین اعد و  لجوزع  دـنوادخ  يارب  نیمز  يور  رد  لاـمعا  نیرت  بوبحم  (1) ءاعدـلا » ضرألا  یف  لجوزع  هللا  یلإ  لاـمعألا  بحأ  »
.تسا

رد ام  .دیمان  هن  میوش  هتـسخ  هن  ندرک  اعد  زا  تقو  چیه  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  .دننک  تبحـص  وا  اب  اه  هدنب  دراد  تسود  ادخ 
میراد و ار  ادـخ  نیمه  طقف  ام  .يرگید  هناخ  رد  میورب  مییوگب  ـالثم  دـندادن ، ار  اـم  باوج  اـجنیا  رگا  هک  میرادـن  ار  يرگید  هناـخ 

.تسا هناخ  کی  .تسا  نیمه  .دنتسین  ادخ  زا  ادج  هک  مه  ادخ  يایلوا 

ادخ هناخ  رد  ییادگ 

راتفرگ دهاوخن  ادخ  لضف  زا  یسک  رگا  تسا : هدمآ  تایاور  رد  یتح  .دیوش  دیماان  هن  دیوش و  هتسخ  ندرک  اعد  زا  هن  هک  تسا  نیا 
.دوش یم 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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.دوشیم ریقف  دنکن  تساوخرد  ادخ  لضف  زا  هک  ره  ؛(1) رقتفا دقف  هلضف  نم  لجوزع  هللا  لأسی  مل  نم 

هک هدـن  تسد  زا  ار  ییادـگ  دـیامرف : یم  ناشیا  .تسا  كولـس  ریـس و  لها  گرزب  يافرع  زا  يراهب  دـمحم  خیـش  هللا  تیآ  موحرم 
.تسا یگرزب  مالک  تسا ، ییابیز  یلیخ  مالک  نیا  دینیبب  ار  ادخ  هناخ  رد  ییادگ  ینعی  يوش ! یم  جاتحم 

ام دوجو  همه  زا  میتسه ، جاتحم  میراد ، زاین  همه  ینعی  .دنتفا  یم  ییادـگ  هب  اه  ناسنا  مامت  راک  مراد ! هبرجت  نم  دـنا : هدومرف  ناشیا 
.ام تایونعم  ام ، تایدام  ام ، ترخآ  ام ، يایند  ام ، باوخ  ام ، كاروخ  دراب  یم  زاین 

همه ینعی  .دنتـسه  راتفرگ  دنمدرد و  جاتحم و  ام  دوخ  لثم  هک  قلخ  هناخ  رد  ای  میورب ، ادـخ  هناخ  رد  دـیاب  ای  اهزاین  نیا  نیمأت  يارب 
لح اجنآ  رگا  یلو  .میتسه  اقآ  زیزع و  میدرک ، فرط  رب  ادخ  هناخ  رد  ار  يدنمزاین  نیا  رگا  اهتنم  .دنراد  يدـنمزاین  تلاح  اه  ناسنا 

هدـش ام  بیـصن  تلذ  طـقف  دـنهدن ، رگا  .تسا  تلذ  کـی  نیا  هک  مینک  زارد  ییادـگ  تسد  میورب و  قلخ  هناـخ  رد  دـیاب  میدرکن ،
.دنراذگ یم  تنم  دنهدب ، رگا  .تسا 

هار مه  رگا  .دـنزادنا  یمن  هار  ار  وت  راک  هک  يوش  یم  درمناوجان  قلخ  جاتحم  هک  هدـن  تسد  زا  ار  ادـخ  هناخ  رد  ییادـگ  نیا ، ربانب 
.دنراذگ یم  وت  رس  رب  تنم  رازه  دنزادنایب 

.تسا هدوتس  زاین و  یب  هک  تسا  دنوادخ  اهنت  (2) ُدیِمَْحلا »  ُِّینَْغلا  َوُه  ُهَّللاَو  »
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.میوش دیماان  هتسخ و  دیابن  ندرک  اعد  زا  تروص  ره  رد  .دنک  فرطرب  ار  ام  ياهزاین  دناوت  یم  تسا و  ینغ  وا 

نتساوخ رد  تجامس 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .دراد  تسود  ار  اهنآ  ادخ  دنراد ، اعد  رد  يراشفاپ  رارـصا و  هک  يدارفا  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد 
: دندومرف

.دراد تسود  تسا  رصم  هک  ار  يا  هدننک  تساوخرد  لاعتم  يادخ  (1) ؛  حوحللا لئاسلا  بحی  هللا  نإ 

ناسنا هک  تسین  یبوخ  زیچ  اعقاو  .دنرادن  تسود  دنک  رارـصا  هک  ار  یـسک  قلخ ، سکعرب  .دراد  تسود  ار  جمـس  يادگ  دـنوادخ 
.دربب ار  دوخ  يوربآ  دنک و  رارصا  هک  نیا  هب  دسرب  هچ  دنزب ، ار  قلخ  هناخ  رد 

، تورث لام ، ینعی  .میلست  طرـش  هب  اما  دیهاوخب ، ادخ  زا  ار  ییایند  يدام و  جئاوح  هک  تسا  نیا  دیآ ، یم  تسد  هب  تایاور  زا  هچنآ 
نیا تسه ! وت  ياضر  رگا  تسه ! وت  حالـص  رگا  ایادخ ، دییوگب : یلو  دـینکب ، مه  رارـصا  دـیهاوخب ، ار  اه  نیا  رامیب ، يافـش  ماقم ،

تسا مهم  یلیخ  ادخ  ياضر  حالص و 

هدعو نیا  .داد  مهاوخ  مه  ار  وت  تساوخ  .منک  یم  یـضار  ار  وت  نم  دیامرف : یم  ادخ  دیوش ، ادخ  تساوخ  میلـست  امـش  اتقیقح  رگا 
یم هرادا  هجو  نیرتهب  هب  ار  ام  دنوادخ  متسه ، یضار  مه  یهدن  رگا  ایادخ ، مییوگب : میوش ، ادخ  میلـست  اعقاو  رگا  .تسادخ  یمتح 

.دنک

ام زا  رتزوسلد  ادخ  مینادب  مینک و  راک  رادقم  کی  دوخ  بلق  اب  اعقاو  رگا 
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قلاخ تسام ، کلام  وا  مینادـیمن ، زیچ  چـیه  ام  دـناد ، یم  ار  زیچ  همه  وا  دـهاوخ ، یم  اـم  دوخ  زا  رتشیب  ار  اـم  ریخ  تساـم ، دوخ  هب 
.میوش یم  ادخ  رما  میلست  دوش ، رتشیب  لاعتم  يادخ  هب  تبسن  ناسنا  تفرعم  رادقم  کی  تسام و  رادرایتخا  تسام ،

طرش دیق و  یب  تباجا 

یم درب و  یم  ادخ  هک  يزیچ  نآ  .تسا  هدادن  قلطم  طرش و  دیق و  یب  تباجا  ایبنا ، هب  یتح  سک  چیه  هب  ادخ  هک  مینادب  دیاب  ار  نیا 
رگا .منک  یم  یـضار  ار  امـش  نم  دیدش ، میلـست  رگا  دـیامرف : یم  .مینک  یم  مه  اعد  ام  هدرک ، رما  ادـخ  .تسا  رتالاب  یلیخ  دـهاوخ 
راشف ار  وت  .منک  یم  لام  دمن  ار  وت  ینعی  یگرزب ، کی  ریبعت  هب  .مزادـنا  یم  تمحز  هب  ار  وت  يورب ، راجنلک  نم  اب  يدـشن و  میلـست 

.دوش یم  مهاوخ  یم  دوخ  نم  هک  يزیچ  نآ  مه  دعب  .مهد  یم 

بجوم دـیابن  نیا  یلو  .میوش  میلـست  يروف  دوب ، يرگید  زیچ  ادـخ  تساوخ  اجک  ره  ایبنا  لثم  مییاـیب  هک  تسا  نیا  هار  نیرتهب  سپ 
.میوش درسلد  ندرک  اعد  زا  ام  هک  دوش 

دیما میلست و 

زاب میورب و  مه  رتکد  نامرد و  لابند  میشاب ، میلـست  دیاب  هک  نیا  نیع  رد  رامیب ، يافـش  ای  ندش ، راددنزرف  يارب  الثم  .مینک  اعد  دیاب 
.میوشن دیماان  میهد و  همادا  رخآ  هظحل  ات  دیاب  تسا ، هلیسو  تسا ، بابسا  نامرد  اعد و  .مینک  اعد  مه 
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ریپ وا  رسمه  مه  وا و  دوخ  مه  .داد  دنزرف  میهاربا  ترـضح  هب  الاب  نس  رد  ادخ  .داد  دنزرف  يریپ  نس  رد  ایرکز  ترـضح  هب  دنوادخ 
.دنک یم  تسرد  ار  اهراک  همه  .تسا  بابسالا  ببسم  ادخ  .داد  دنزرف  اهنآ  هب  یلو  دندوب ،

هـشوگ مینک ، یم  اعد  مکحم  تفـس و  هک  نیا  نیع  رد  يدام  لئاسم  رد  یلو  .میریگب  يدج  ار  اعد  میوشن و  دیما  ان  تقو  چیه  سپ 
نید كاله  ام و  كاله  تسام ، ررض  هب  هک  میهاوخ  یم  يزیچ  کی  ام  یهاگ  .تسوت  ياضر  هک  هچ  ره  ایادخ ، مییوگب : دوخ  لد 

.تسا نآ  رد  ام  ترخآ  ام و  يایند  ام و 

ریبز دنزرف 

همع رـسپ  ربمغیپ و  همع  رـسپ  ریبز  .دوب  رت  غاد  ام  زا  تیب  لها  زا  عاـفد  رد  دـیوگ : یم  ناملـس  .دوب  هدرک  ادـیپ  ار  ناملـس  ماـقم  ریبز 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  .دوب  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

وا موش  رسپ  هک  یتقو  ات  دوب  تیب  لها  ام  زا  يدرم  هراومه  ریبز  (1) هللا : دبع  موئشملا  هنبا  أشن  یتح  تیبلا  لهأ  انم  الجر  ریبزلا  لاز  ام 
.تشاذگ یناوج  هب  اپ  درک و  دشر  هللادبع 

هیلع نامز  ماما  زا  ریغ  دیاش  هک  ار  هیلع  هللا  مالسارهز  ترـضح  یفخم  ربق  هک  دوب  یـسک  .دوب  هدیـسر  تیبلا » لهأ  انم   » ماقم هب  ینعی 
هزانج عییـشت  رد  هک  دوب  يرفن  شـش  جـنپ  ءزج  .دوب  کیدزن  مرحم و  ردـقنیا  ینعی  .تسناد  یم  دـنادن  نامز  نیا  رد  یـسک  مالـسلا 

.درک تکرش  هیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح 

ریبز هللا ، دبع  .درک  فرحنم  ار  ردپ  دش ، گرزب  وا  رسپ  هللا  دبع  یتقو 
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هار ار  لمج  گنج  دش  بجوم  .دتفیب  ییادج  مالسلا  اهیلع  تیب  لها  مالسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  وا و  نیب  دش  ثعاب  .تسا  فورعم 
.دندش هتشک  زور  کی  رد  رفن  رازه  هدجه  .دزادنیب 

؟ مینک رارصا  دیاب  ارچ  تسین ، ام  حالص  هب  هک  يزیچ 

تفای افش  رارصا  هب  هک  یجلف 

هیلع یسوم  ترـضح  دید  .دوب  ریگ  نیمز  .دندیـسر  جلف  ناسنا  کی  هب  .دندرک  یم  روبع  يریـسم  رد  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 
نک اعد  هک  درک  رارصا  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هب  .دور  یم  دراد  تسا ، تبحص  مه  ادخ  اب  هک  یـسک  تسا ، هللا  میلک  مالـسلا 

.دهدب افش  ار  نم  ادخ 

.داد يرادلد  درک و  شزاون  ار  وا  .دنک  یم  ناربج  ادخ  .تسوت  عفن  هب  نک ، لمحت  نک ، ربص  دندومرف : مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح 
.دنک یم  ناربج  ادخ  .تسا  رتشیب  نآ  تاکرب  .تسا  رتهب  ینک  ربص  رگا  دومرف :

طرش هب  دیاب  ییایند ، لئاسم  رد  رارصا  .دیهد  ماجنا  دیاب  ار  نم  تساوخ  .هن  تفگ : تفگ ، وا  هب  مالسلاهیلع  یسوم  ترـضح  هچ  ره 
تسا نکمم  مینک ، رارصا  مه  ار  منهج  رگا  یهاگ  .درادرب  اعد  هب  تسد  ات  درک  روبجم  ار  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  .دشاب  میلست 

! دنهدب ام  هب 

هک دسرتب  نیا  زا  دـنز ، یم  دایز  ار  نم  هناخ  رد  ایند  رطاخ  هب  هک  يا  هدـنب  دومرف : لاعتم  يادـخ  هک  مدـید  يا  هدـنهد  ناکت  تیاور 
، ایادخ دیوگب : دـیاب  .دورب  شتآ  فرط  هب  برـض  کی  ینعی  .ددرگنرب  رگید  هک  دورب  منک و  زاب  وا  يور  هب  ار  ایند  رد  تسا  نکمم 

.مهاوخ یم  ار  نامه  تسه ، هچ  ره  وت  تمکح  وت ، تحلصم  وت ، ياضر 
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دندید .دنتشاد  يراک  یلحم  کی  رد  یسوم  ترضح  یتدم  زا  دعب  .داتفا  هار  دش  دنلب  .درک  ادیپ  افش  وا  درک و  اعد  یسوم  ترـضح 
یم هتفرگ ، ار  صاصق  مکح  وا  مد  یلو  .تسا  هتـشک  مدآ  رفن  کـی  دـنتفگ : تسا ؟ ربخ  هچ  دندیـسرپ : .تسادـص  رـس و  تیعمج و 

.تسا جلف  درف  نامه  دندید  دندمآ  .دننک  صاصق  ار  وا  دنهاوخ 

اب ادـخ  .تشاد  یـشومچ  وا  هراما  سفن  .دـشاب  یبوخ  ناسنا  ات  دوبن  وا  رد  تیفرظ  دادعتـسا و  تشادـن ، اپ  هک  یجلف  ناسنا  نآ  ینعی 
.دوب هدرک  مار  ار  وا  تائالتبا 

.دنکن يرگ  یغای  نایغط و  ات  دروخ  یم  نیمز  دباوخ ، یم  دنیب  یم  هک  ییاهراشف  تائالتبا و  اب  ام  ياه  سفن  دومرف : یگرزب  کی 

تسود يالب 

ره نم  دندومرف : یم  هللا  همحر  ماما  .مدوب  رامیب  هشیمه  یناوج  زا  .دوب  يوق  یلیخ  نم  سفن  دندومرف : ینیدـلا  ءاهب  هللا  تیآ  موحرم 
.تسا هدوب  ادخ  فطل  هدوب ، تمکح  هدوب ، نم  حالص  نیا  دندومرف : .دیدوب  رامیب  امش  مراد  دای  هب  هچ 

تسامش ریهطت  تسود  يالب  نیا 

تسامش ریبدت  يالاب  وا  ملع 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما.تسا  هتفهن  تیانع  فطل و  تمعن و  ردقچ  تائالتبا  رد  دناد  یم  ادخ 

(1) اهب ؛ طیحت  همعن  اهیف  الإ و هللا  هیبلب  نم  ام 

! تسا هدرک  هطاحا  ار  نآ  الب  نآ  هک  تسا  هداد  رارق  یتمعن  نآ  نورد  دنوادخ  هک  نیا  زج  تسین  ییالب  چیه 
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نابرهم يادخ  یلو  تسا ، نیگنس  خلت و  همه  اه  نیا  رهاظ  اه ، نیا  لاثما  دنزرف و  نتشادن  رقف ، يرامیب ، .تسا  خلت  یئالتبا  ره  رهاظ 
.دراد هطاحا  نآ  رب  الب  هک  هداد  رارق  ار  یتمعن  کی  نآ  نورد 

اما .میرادن  ربخ  ام  دشابن ، ام  تحلـصم  حالـص و  هب  دیاش  .درک  رارـصا  دایز  دیابن  يویند  يدام و  یلام و  لئاسم  دروم  رد  نیا ، ربانب 
.تسا مک  مینک  رارصا  هچ  ره  تالکشم  يونعم و  لئاسم  دروم  رد 

تباجا تیفیک 

هتشاد هجوت  دیاب  .تسا  ندرک  نفلت  لثم  تساضاقت ، بدا و  ضرع  لثم  تسا ، نتشون  همان  لثم  تسا ، نداد  کمایپ  لثم  ام  ياهاعد 
اب تسایحاب و  امـش  راگدرورپ  ؛(1) میرک ییح  مکبر  نا  تسا : هدمآ  یـسدق  ثیدـح  رد  .دـنام  یمن  خـساپ  یب  ییاعد  چـیه  دیـشاب 

.تسا تمارک 

چیه .دنادرگ  یمنرب  یلاخ  تسد  ار  سک  چیه  .دنادرگرب  دیماان  ار  وا  دنک و  زارد  وا  فرط  هب  ار  دوخ  تسد  يا  هدنب  دـنک  یم  ایح 
.تسین کیبل  یب  و  هللا » ای   » و بر » ای  »

ار نآ  رتـهب  تسا  نکمم  .دوـش  هدروآرب  تجاـح  نآ  نیع  يدروـم  کـی  تسا  نکمم  .تسین  لکـش  کـی  وا  خـساپ  تـیفیک  اـهتنم 
.دنهدب

هب وقاچ  .تسین  سایق  لباق  الـصا  ود  نیا  .مهد  یم  وا  هب  لگ  کی  وقاچ  ياج  هب  نم  .هدـب  نم  هب  ار  وقاچ  نیا  دـنک  یم  سامتلا  هچب 
.درب یم  نیب  زا  دنک و  یم  یمخز  ار  دوخ  تسوا ، ررض 
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نآ رد  یهلا  ياضر  تمکح و  تسین ، ام  حالـص  تسام ، ررـض  هب  .تسین  ام  عفن  هب  مینک  یم  هک  ییاـه  تساوخرد  اـم  عقاوم  یلیخ 
.تسین

.دراد دوجو  ینعی  .دوش  یم  یناگیاب  ادخ  هاگتسد  رد  دشن ، تباجا  ام  هتساوخ  نیع  ییاعد  رد  رگا  مینادب  دیاب  هک  تسا  نیا 

، هدیـسرن نآ  تقو  دینیب  یم  عقاوم  یهاگ  .دـنهد  یم  ام  هب  مه  ار  ندرک  اعد  باوث  .دوش  یم  هداد  ام  هتـساوخ  نامه  نیع  عقوم  کی 
.تسا مک  وا  لاس  نس و  دراد ، يراشفاپ  نآلا  يدنزرف  .دنزادنا  یم  ریخأت  ینعی 

.دسرب دیاب  نآ  تقو  .تسین  وا  حالص  مهاوخ ، یم  رسمه  دیوگ : یم 

یبوخ نکـسم  هناخ و  کی  نم  هب  مود ، هدب ! بسانم  لغـش  کی  نم  هب  الوا  تفگ : ترـضح  هب  .تفر  دهـشم  هب  یـسک  دـنیوگ : یم 
متـشه ماما  هب  دمآ  .دشن  روج  وا  لغـش  هناخ و  یلو  دش ، روج  وا  رـسمه  دمآ و  یتدـم  زا  دـعب  هدـب ! یبوخ  رـسمه  کی  موس ، هدـب !

؟ يدرک عورش  رخآ  زا  ناج ، اقآ  تفگ :

ینعی .دنداد  ار  وا  باوج  تسرد  متـشه  ماما  .تسا  جاودزا  دـنک  یم  دایز  ار  قزر  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد 
.دنک یم  دایز  ار  قزر  جاودزا  رسمه و  دوخ 

.دنک یم  دایز  ار  وت  قزر  .دتسرف  یم  امش  هناخ  هب  الاح  دتسرف ، یم  رتخد  نآ  ردپ  هناخ  هب  ار  قزر  ادخ  لاح  هب  ات 

زا ار  لقع  هدـب !  نم  هب  ار  قشع  ریگب و  نم  زا  ار  لقع  متفگ : .متفر  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  تمدـخ  نم  تفگ : یم  نایاقآ  زا  یکی 
یتساوخرد نینچ  دـشاب ، لقاع  ناسنا  رگا  نوچ  .یتشادـن  لقع  لوا  زا  دوش  یم  مولعم  متفگ : نم  دادـن ! نم  هب  ار  قشع  تفرگ و  نم 

.تسا یکی  قشع  اب  لماک  لقع  دنک ! یمن 
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هناقشاع ریخأت 

نیب هک  ناـنچ  .دـنک  یم  تباـجا  لاـعتم  يادـخ  نآ  تقو  رد  هک  تسا  هناـمیکح  ریخأـت  کـی  .تسا  عون  ود  ریخأـت  تروـص  ره  رد 
.داتفا هلصاف  لاس  لهچ  نآ  تباجا  نوعرف و  تکاله  يارب  یسوم  تساوخرد 

یم لاعتم  يادـخ  .دـنک  یم  سامتلا  .دـیوگ  یم  هللا » ای   » و بر »  ای   » هدـنب یهاگ  .تساـبیز  مه  نیا  .تسا  هناقـشاع  ریخأـت  مه  یکی 
.دیهدن ار  وا  باوج  .مراد  تسود  یلیخ  ار  دوخ  هدنب  نیا  هلان  ادص و  نم  دیوگ :

ار نیا  راک  دیوگ : یم  .تسا  هدش  گنت  امش  يارب  وا  لد  .دیور  یم  تسا  هرادا  رد  هک  ینابرهم  تسود  کی  شیپ  امش  هک  نیا  لثم 
منیبب رتشیب  ار  وا  مهاوخ  یم  نم  .دینک  لطعم  ار  وا  تسا ، تسرد  زیچ  همه  هک  نیا  اب  .دیزادنین  هار  دوز 

: دیوگ یم  دراد ، تسود  ار  وا  نتفگ  بر »  ای  ، » دراد تسود  ار  وا  يادص  دراد ، تسود  ار  هدنب  نیا  مه  ادخ 

؛(1) هتباجا اورخا 

! دیزادنیب ریخأت  هب  ار  وا  تباجا  باوج و 

وا هلان  نم  دیوگ : یم  ادخ  اما  دنیآ ، یم  مه  یضعب  .مراد  تسود  ار  وا  هیرگ  .مراد  تسود  ار  وا  هلان  .مراد  تسود  ار  وا  يادص  نم 
.دورب دیزادنیب  هار  ار  وا  يروف  .مرادن  تسود  ار 

، دهد یم  باوث  یهاگ  دهد ، یم  لدـب  یهاگ  ادـخ  .دراد  تسود  ار  ام  ياوجن  ادـخ  .تسا  هناقـشاع  ياه  ریخأت  یهاگ  اهریخأت  نیا 
: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنک  یم  عفد  ام  زا  ار  الب  نآ ، لداعم  یهاگ  دنک ، یم  ام  ناهانگ  هرافک  یهاگ 
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یف هوعد  هل  بجتسی  مل  هنأ  نموملا  ینمتیف  اذک و ...  اذک و  کباوث  کتباجإ و  ترخا  ینتوعد و  يدبع  هللا  لاق  همایقلا  موی  ناک  اذا 
؛(1) باوثلا نسح  نم  يری  اممایندلا 

نونکا .متخادنا  ریخأت  هب  ار  تباجا  نم  و  يدرک ، اعد  يدناوخ و  ارم  وت  نم ، هدـنب  يا  دـیامرف : یم  دـنوادخ  دوش ، تمایق  زور  نوچ 
شاداپ سب  زا  دش ، یمن  تباجا  ایند  رد  وا  زا  ییاعد  چـیه  شاک  يا  هک  دـنک  یم  وزرآ  نمؤم  سپ  تسا ...  نانچ  نینچ و  وت  باوث 

! دنیب یم  وکین 
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اعد تباجا  تیفرظ  مجنپ : راتفگ 

هراشا
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تبحم يور  زا  اعد 

یلمع نیرت  بوبحم  دـندومرف : هک  تسا  نینمؤملا  ریما  ریبعت  رتابیز ، نیا  زا  و  تسا ، تدابع  لضفا  هکلب  تدابع ، کی  ناونع  هب  اـعد 
هاگن هفیظو  کی  ناونع  هب  اه  شیاین  اهاعد و  هب  دـیاب  .دراد  تسود  رایـسب  ار  اعد  ادـخ  .تساعد  میهد ، یم  هئارا  ادـخ  هناـخ  رد  هک 

.دشابن تجاح  هلأسم  طقف  .مینک 

اه نآ  اب  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  مینز ، یم  گنز  هک  اه  هیاسمه  اه و  یـسالکمه  ناتـسود ، نایانـشآ ، لـیماف ، دارفا ، هب  تاـقوا  رتشیب 
.میورب اه  نآ  ندید  هب  ای  مینزب ، گنز  تجاح  نودب  مه  یهاگ  دوب  بوخ  هچ  .میراد  راک 

ای .تسه  شدوخ  عفانم  لاـبند  عقاو  رد  دـهاوخ ، یمن  ار  نم  اـقآ  نیا  هک  تسا  نیا  دوش  یم  داـجیا  ناـسنا  نهذ  رد  هک  يدـب  روصت 
هک تسا  يراج  مدرم  نابز  رد  هک  نیمه  .منکب  ار  وا  تنامـض  دهاوخ  یم  ای  دهاوخ ، یم  ار  نم  بیج  ای  دهاوخ ، یم  ار  نم  ياضما 

!« تسین عمط  یب  رل  مالس  »

.تسا هدـشن  داجیا  تبحم  ام  نیب  دوش  یم  مولعم  .تسین  بوخ  اعقاو  نیا  .میـشابن  هنوگ  نیا  ادـخ  ناگدـنب  اب  ادـخ و  اـب  مینک  یعس 
.مدرگ یم  دوخ  ياه  هتساوخ  دوخ و  رود  نم  عقاو  رد  .تسا  راک  يارب  تسین ، تبحم  رطاخ  هب  ام  دنویپ 
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طابترا شنادنزرف ، اب  نابرهم  ردام  کی  طابترا  اما  .دنراد  راک  ادخ  اب  هن  دننک ، یم  اعد  هن  رگید  دنریگب ، تجاح  یتقو  دارفا  یـضعب 
.دـنک اهر  ار  فرط  درادـن  راک  یتقو  هک  تسین  روط  نیا  .تسین  زاین  روحم  رب  .تسا  تبحم  قشع و  ساسا  رب  یمیمـص ، تسود  ود 

.دورن وا  غارس  هب  ای  دنزن  نفلت 

اوجن ادخ  اب  تبحم  سنا و  ساسا  رب  دنک و  هزیگنا  داجیا  ام  رد  اعد  دوخ  میهاوخ ، یم  مه  تجاح  هک  نیا  نیع  رد  مینک  یعـس  دیاب 
مینزب پگ  وا  اب  و  ادخ ! مییوگب  زاب  میشاب ، هتشادن  مه  یتجاح  رگا  ینعی  .مینادب  هفیظو  کی  ناونع  هب  ار  نآ  .مینک و  وگ  تفگ و  و 

.میریگب سنا  و 

اعد رد  میلست  حور 

ناماما ایبنا و  هب  یتح  .تسا  هدادن  طرـش  دیق و  نودب  اضما و  دیفـس  کچ  سک  چـیه  هب  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  نیا  رگید  عوضوم 
دراوم زا  يرایسب  رد  .دوش  ققحم  یتیعقوم  یطیارـش و  ره  رد  و  دنهاوخب ، هچ  ره  هک  تسین  روط  نیا  .تسا  هدادن  مه  مالـسلا  مهیلع 

ناحتما و نیا  دومرف : لاعتم  يادخ  .تسا  هدیـسر  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  ینیگنـس  تائالتبا  یلو  دندرک ، اعد  ام  ناماما  ربمغیپ و 
.دشاب دیاب  تسا و  یمتح  ردق  اضق و 

تقیقح رد  .دندش  یم  میلـست  تسا و  يرگید  زیچ  ادخ  ياضر  دندید  یم  یلو  دنتـساوخ ، يزیچ  مه  ناماما  دوخ  ییاهاج  رد  ینعی 
هب هک  تسا  یمیلـست  نامه  نیا  .دـنز  یم  لاعتم  يادـخ  ار  رخآ  لوا و  فرح  ینعی  .تسا  لاعتم  يادـخ  نآ  زا  تیکلام  تیمکاح و 

.دشاب ام  ياهاعد  همه  رد  دیاب  میلست  تلاح  حور و  .میدرک  هراشا  نآ 
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هنارمآ ياعد 

کچوک هب  گرزب  زا  یتساوخ  رد  رگا  .میراد  اعد  کی  میراد ، رما  کی  ام  .دـنراد  تیمکاح  تیرمآ و  تلاـح  اـعد  رد  دارفا  یخرب 
دوخ هعومجم  ریز  هب  لک  ریدم  .دننک  یم  رما  دوخ  نادنزرف  هب  ردام  ردپ و  .دیامرف  یم  رما  شناگدـنب  هب  ادـخ  .تسا  رما  نآ  دـشاب ،

تـساوخرد شهاوخ و  اعد و  ار  نآ  .دنیوگ  یمن  رما  ار  نآ  دـهاوخب ، يزیچ  دوخ  زا  رتالاب  زا  هعومجم  ریز  رگا  یلو  .دـنک  یم  رما 
.دنیوگ یم 

رد .تسین  یبوخ  راک  نیا  یهدب ! دیاب  امتح  ایادـخ ، دـنیوگ : یم  دراد  تیمکاح  تیرمآ و  تلاح  لهاج ، دارفا  ياهاعد  زا  يرایـسب 
.دشاب مکاح  میلست  اضر و  حور  دیاب  مینک ، یم  مه  رارصا  لئاسم  زا  یضعب  رد  دیاش  مینک و  یم  اعد  ام  هک  نیا  نیع 

ياضر ینعی  .دشاب  مکاح  ام  رب  اضر  میلـست و  تلاح  دـیاب  لاح  نیع  رد  یلو  تسا ، بوخ  یترخآ  يونعم و  لئاسم  رد  رارـصا  هتبلا 
بجوم دشابن و  ام  تحلصم  هب  دیاش  نوچ  تسین ؛ بوخ  رارصا  يویند  يدام و  ياه  هتساوخ  رد  اما  دشاب ، مها  ام  يارب  هشیمه  ادخ 

.دوشب ام  تکاله  طوقس و 

تباجا تیفرظ 

يراشفاپ .دوشب  دنمتورث  تساوخ  یم  .دوب  ریقف  فیعض و  یلیخ  یلام  رظن  زا  وا  .دوب  ادخ  ربمغیپ  باحـصا  زا  یکی  بطاخ  نب  هبلعث 
.تسا هدش  لزان  يا  هیآ  نآ  هرابرد  تسا و  روهشم  یلیخ  مه  نآ  ناتساد  .منک  ادیپ  تورث  لام و  دیاب  امتح  نم  هک  درک  یم  يدایز 

: دندومرف وا  هب  ادخ  ربمغیپ 
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؛(1) هقیطتال ریثک  ری�  هرکش  يدؤت  لیلق 

! یشاب هتشادن  ار  نآ  قح  يادا  تمه  نآ و  تقاط  هک  تسا  يرایسب  لام  زا  رتهب  يروآ ، اج  هب  ار  نآ  رکش  یناوتب  هک  یکدنا  لام 

هدارا هچ  ره  .دوش  یمن  مک  وا  هنازخ  زا  .درادن  یلخب  نداد  زا  درادـن ، یغیرد  ادـخ  .میرادـن  ار  نآ  تیفرظ  ام  هک  تسه  اهاج  یلیخ 
: دندومرف رگید  ییاج  رد  ادخ  ربمغیپ  .میرادن  تیفرظ  ام  یلو  دوش ، یم  دنک 

؛(2) یهلأ رثک و  امم  ریخ  یفک  لق و  ام 

.دراد لوغشم  ار  لد  هک  تسا  يدایز  زا  رتهب  دنک ، تیافک  دشاب و  مک  هچنآ 

.دنادرگرب ادخ  زا  دنک و  لفاغ  ار  امش  هک  تسا  يدایز  زا  رتهب  درذگب ، وت  یگدنز  دنک و  هدروآرب  ار  وت  زاین  هک  یمک  ینعی 

يونعم جئاوح  رد  رارصا 

رد بلق  روضح  میهاوخب ، يونعم  رما  میهاوخب ، يریخ  هب  تبقاع  میهاوخب ، نامیا  .درادن  یلاکـشا  چیه  هک  يونعم  لئاسم  رد  رارـصا 
.تسا بوخ  مینک  رارصا  هچ  ره  میهاوخب ، تشهب  میهاوخب ، ترخآ  میهاوخب ، زامن 

ایند رد  رگا  دینادب  امتح  .دهد  یم  ار  البرک  هکم و  باوث  .دـهد  یم  ترخآ  رد  دادـن ، ایند  رد  رگا  .دـهد  یم  نآ  تقو  هب  ادـخ  هتبلا 
.دوش یم  تبث  ام  لمع  همان  رد  میدرکن ، ادیپ  قیفوت 

يادا بوخ ، هناخ  بوخرسمه ، زاین ، هزادنا  هب  طقف  درادن ، یبیع  مه  نآ  رد  رارـصا  یگدنز  هرمزور  ياهزاین  يدام و  لئاسم  رد  اما 
لوپ یلو  نید ،
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.مینکن رارصا  اه  نآ  نتساوخ  رد  تسام ، تیفرظ  زا  شیب  هک  يروما  و  میرادن ، ار  نآ  تیفرظ  هک  یتسایر  تسپ و  نالک و  تورث  و 
چیه مینک ، اعد  وحن  نیا  هب  رگا  .دـشاب  مکاح  ام  ياهاعد  همه  رب  یهلا  تحلـصم  يدـنم و  تیاضر  حور  مینک ، یم  رارـصا  مه  رگا 

.درادن يرطخ 

تشادن تیفرظ  هک  یتباجا 

زا شیب  رارـصا  .درک  رارـصا  یلو  تسین ، وت  حالـص  هب  داـیز  لاـم  دـندومرف : هبلعث  هب  .تسا  زوسلد  هاوخ و  ریخ  تسا ، بیبط  ربمغیپ 
.دهدب تورث  لام و  وا  هب  ادخ  هک  درک  اعد  ادخ  ربمغیپ  هک  دش  بجوم  هزادنا 

نوریب رهش  زا  ور  نیا  زا  .دش  گنت  هنیدم  رد  يراددنفسوگ  يارب  وا  ياج  هک  دندش  دایز  دندرک و  دشر  نانچ  دیرخ و  ینادنفسوگ 
.دش رود  رایسب  مه  هنیدم  زا  ریزگان  .دنتفای  شیازفا  نادنفسوگ  زاب  .درک  لزنم  هنیدم  ياه  هرد  زا  يا  هرد  رد  تفر و 

هب شراک  .دوب  سونأم  ربمغیپ  زامن  ربمغیپ و  لامج  اب  و  ربمغیپ ، رـس  تشپ  دمآ  یم  هدعو  جنپ  زامن  يارب  .دوب  دجـسم  رتوبک  اقآ  نیا 
.تفرگ هلصاف  ربمایپ  زامن  ربمایپ و  زا  تورث  لام و  ندش  دایز  رثا  رب  هک  دیسر  ییاج 

زاب تعامج  هعمج و  زامن  زا  .دیـسر و  یمن  مه  هتفه  هب  هتفه  دعب  .دـمآ  یم  هتفه  هب  هتفه  دـعب  .دـمآ  یم  زامن  راب  کی  يزور  ادـتبا 
نآ هب  ییاراد  نیا  زا  يرادرهش ، نآ  هب  يرادرهش  نیا  زا  رـضحم ، نآ  هب  رـضحم  نیا  زا  .دنوش  یم  ایند  راتفرگ  هک  يدارفا  لثم  .دنام 

.ییاراد

اه نآ  زا  هک  يدارفا  دروم  رد  ادخ  ربمغیپ  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد 
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: دندومرف یم  دنتشاد  تسود  ار  اه  نآ  هک  يدارفا  دروم  رد  .دنک و  دایز  ار  وا  دالوا  لام و  ایادخ ، دندومرف : یم  دندوب  یضاران 

؛(1) فافکلا هقزرا  مهللا 

! هد يزور  تیافک  هب  ار  وا  ایادخ ،

اب هبلعث  هک  تسا  بلاج  .تسادـخ و  تمحر  زا  يرود  نیرفن و  کی  نیا  دوشب ، تورث  لام و  راتفرگ  تسایر و  راـتفرگ  یـسک  رگا 
تاکز .منک  یم  ادا  ار  ارقف  قح  .مهد  یم  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  نم  دهدب ، یناوارف  لام  نم  هب  ادـخ  رگا  هک  درک  طرـش  ادـخ  ربمغیپ 

.منک یم  تاریخ  .مزادرپ  یم 

تایرورض راکنا 

تاکز وا  زا  دـنورب و  ات  دنداتـسرف  ار  اهرومأم  ادـخ  ربمغیپ  دـش ، لزان  تاکز  هیآ  و  دروآ ، تسد  هب  يدایز  تورث  لاـم و  یتقو  اـما 
يزیچ نیا  تفگ : .درک  راکنا  ار  تاکز  تقیقح  رد  .تسانعم  یب  راک  نیا  تفگ : هکلب  دادن ، تاکز  دیزرو و  لخب  اهنت  هن  .دـنریگب 

.دش دترم  مه  دش و  قفانم  مه  ینعی  .دنریگ  یم  اه  ناملسم  ریغ  زا  هک  تسا  هیزج  هیبش 

ای تاکز ، ای  زامن ، دیوگب : یـسک  رگا  یلو  .تسا  قسف  هانگ و  نیا  درادن ، باجح  دـهد ، یمن  تاکز  دـناوخ ، یمن  زامن  یـسک  رگا 
یمکح کی  نیا  هک  دـشاب  هتـشاد  هجوت  یـسک  رگا  .دوش  یم  رفاک  تسا و  نید  يرورـض  راـکنا  نیا  تساـنعم ، یب  يزیچ  باـجح 

.دوش یم  رفاک  دترم و  دنک ، راکنا  تسا و  ینید  تاروتسد  نآرق و  يرورض  تسام ، نید  يرورض 

.مرادن لوبق  ار  ربمغیپ  ای  مرادن ، لوبق  ار  نآرق  نم  دیوگب : هک  تسا  نیا  لثم  مرادن ، لوبق  ار  زامن  نم  دیوگب : یسک  هک  نیا 
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.تسا هیزج  هیبش  نیا  تفگ  .دش  تاکز  رکنم  هک  دیسر  ییاج  هب  ایند  لام  يزودنا و  لام  رثا  رب  هبلعث  راک 

! هبلعث رب  ياو 

: دندومرف دندینش  ار  نخس  نیا  یتقو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  ادخ  ربمغیپ 

؛ هبلعث حیو  ای  هبلعث ، حیو  ای 

: دش لزان  تایآ  نیا  هاگ  نآ  و  هبلعث ! رب  ياو  هبلعث ، رب  ياو 

َنوُضِْرعُم ْمُهَو  اْوَّلَوَتَو  ِِهب  اُولَِخب  ِِهلْـضَف  ْنِم  ْمُهاَـتآ  اَّمَلَف  نیحلاـصلا  نم  ننوـکنلًو  َّنَقَّدَّصََنل  ِِهلْـضَف  ْنِم  اـَناَتآ  ِْنَئل  َهَّللا  َدَـهاَع  ْنَم  ْمُْهنِمَو  »
(1) َنُوبِذْکَی ؛»  اُوناَک  اَِمبَو  ُهوُدَعَو  اَم  َهَّللا  اوُفَلْخَأ  اَِمب  ُهَنْوَْقلَی  ِمْوَی  َیلِإ  ْمِِهبُوُلق  ِیف  اًقاَِفن  ْمُهَبَقْعَأَف 

ناگتـسیاش زا  داد و  میهاوخ  هقدص  اعطق  دنک ، اطع  ام  هب  شیوخ  مرک  زا  رگا  هک  دـنا  هدرک  دـهع  ادـخ  اب  هک  دـنا  یناسک  نانآ  زا  و 
يازس هب  هجیتن ، رد  .دنتفاترب  يور  ضارعا  لاح  هب  و  دندیزرو ، لخب  نادب  دیشخب ، نانآ  هب  شیوخ  لضف  زا  نوچ  سپ  .دش  میهاوخ 

دننک یم  رادـید  ار  وا  هـک  يزور  اـت  ناـشیاه  لد  رد  دـنتفگ ، یم  غورد  هـک  يور  نآ  زا  دـندرک و  هدـعو  فـلخ  ادــخ  اـب  هـک  نآ 
.دراذگ یقاب  ار  قافن  ياهدمایپ 

نامیـشپ مه  دعب  هتبلا  .تفرگ  رارق  خیبوت  دروم  درک و  رداص  ار  وا  قافن  دادـترا و  مکح  دـنوادخ  .دـش  جراخ  نید  زا  دـترم و  هبلعث 
یلو دش ،
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.دوش یمن  هتفریذپ  دترم  �بوت  نوچ  دشن ؛ لوبق  وا  هبوت  ینعی  .تشادن  هدیاف  وا  ینامیشپ 

.تسا تربع  ام  همه  يارب  اعقاو  نیا  .دناشک  اجنیا  هب  ار  وا  راک  يزودنا  تورث  ایند و  لام  رب  دایز  رارصا 

تاجاح ندمآ  رب  يارب 

تجهب هللا  تیآ  موحرم  ینیدلا و  ءاهب  هللا  تیآ  موحرم  نوچمه  یناگرزب  تسا و  رثؤم  رایسب  تاجاح  ندروآرب  رد  هک  ییاهزیچ  زا 
.تسا ءاسک  ثیدح  توالت  دنتشاد ، مامتها  نآ  رب 

ءاسک ثیدح  هاگیاج 

ياه بش  .دندرک  یم  شرافـس  ءاسک  ثیدح  هب  بترم  میدوب ، ناشیا  تمدخ  رد  ام  هک  یتاسلج  رد  هللا  همحر  ینیدلا  ءاهب  هللا  تیآ 
ثیدح امـش  دندومرف : یم  هدنب  هب  دوبن ، دـعاسم  قالخا  ثحب  يارب  ناشیا  لاح  هک  اه  بش  زا  یـضعب  .دنتـشاد  قالخا  سرد  هعمج 

.دش یم  توالت  ءاسک  ثیدح  ناشیا ، قالخا  سرد  ياج  هب  ینعی  .دیناوخب  ار  ءاسک 

زا ناشیا و  نادرگاـش  زا  هک  دورد  هعمج  ماـما  .میتفر  دورد  ناتـسرهش  هب  گـنج  ماـیا  رد  ناـشیا  تمدـخ  رد  راـب  کـی  مراد  داـی  هب 
.دنا هدش  لصأتسم  مدرم  اعقاو  .دوش  یم  نارابمب  یلیخ  اجنیا  دنتفگ : ناشیا  هب  دندوب ، ام  ناتسود 

خیرات نآ  زا  .دـیناوخب و  ءاسک  ثیدـح  دوخ  سلاجم  رد  دـیتسه ؟ لفاغ  ءاسک  ثیدـح  زا  امـش  ارچ  دـندومرف : هعمج  ماما  هب  ناشیا 
اجنآ هن  رگید  گنج  نایاپ  ات  تفگ : یم  اجنآ  مرتحم  هعمج  ماما  .دش  باب  اسک  ثیدح  اجنآ 
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.دـش یم  روک  اهنآ  رادار  ای  درک  یمن  لمع  اه  نآ  بمب  ای  یلو  دـندمآ ، یم  مه  اـهامیپاوه  یتح  .دـش  ناراـبمب  هن  دروخ ، کـشوم 
.مناد یمن  دوب  يرس  هچ  داد ! یمن  ناشن  نم  رادار  دوب  هتفگ  دندوب ، هدرک  ریسا  هک  مه  ار  اه  نابلخ  زا  یکی 

.دهدب ار  نآ  زا  رتهب  دنک و  لیدبت  ادخ  ای  دشابن ، وا  حالص  هب  وا  هتساوخ  یلو  دناوخب ، مه  ءاسک  ثیدح  یسک  تسا  نکمم  هتبلا 

ءاسک ثیدح  هزجعم 

دروخ یم  مسق  راب  ود  ام  ربمغیپ  .تسا  هزجعم  نآ  هلمج  هلمج  ینعی  .تسا  هزجعم  ءاسک  ثیدح  تالمج  دندومرف : تجهب  هللا  تیآ 
، دوش یم  هتـشادرب  نیگمغ  مغ  دـننک ، یم  رافغتـسا  دـنیآ ، یم  هکئـالم  دوش ، یم  لزاـن  تمحر  دوش ، توـالت  رگا  ثیدـح  نیا  هک 

.ادخ ربمغیپ  مه  دندروخ ، مسق  نینمؤملا  ریما  مه  دوش ، یم  هدروآرب  تجاح  بحاص  تجاح 

چیه .دنتسه  هکئالم  .درادن  بیع  دناوخب  مه  تولخ  ییاهنت و  رد  ناسنا  دشن ، مه  رگا  یلو  تسا ، رتهب  دشاب  یعمج  هتـسد  رگا  هتبلا 
.تسین اهنت  سک 

هب ادخ  دیوگ : یم  .دیوگ  یم  ادخ  زا  میقتـسم  مالـس  اهیلع  ارهز  ترـضح  .تسا  هزجعم  ءاسک  ثیدـح  دومرف : یم  ناگرزب  زا  یکی 
.تسا يا  هداعلا  قوف  نتم  ءاسک  ثیدح  نتم  .مدرک  یمن  قلخ  نم  دندوبن  اه  نیا  رگا  .دومرف  روط  نیا  هکئالم 

.دنهد یم  ام  هب  ماقم  هجرد و  ای  دوش ، یم  هدروآرب  ام  تجاح  ای  ینعی  .تسا  رثوم  رایسب  .دوش  هدناوخ  یعمج  رد  ءاسک  ثیدح  رگا 
.دور یم  اه  تملظ  اه و  هودنا 
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: دندومرف دندرک ، دای  دنگوس  راب  نیدنچ  هک  نیا  زا  سپ  ام  ربمغیپ  ءاسک  ثیدح  نایاپ  رد 

هکئالملا مهب  تفحو  همحرلا  مهیلع  تلزن  الإ  انیبحم  انتعیـش و  نم  عمج  هیف  ضرألا و  لهأ  لفاحم  نم  لفحم  یف  اذـه  انربخ  رکذ  ام 
دنشاب ام  ناتـسود  نایعیـش و  زا  یعمج  نآ  رد  هک  نیمز  يور  سلاجم  زا  یـسلجم  رد  ام  ربخ  نیا  ؛(1) اوفتی نأ  یلإ  مهل  ترفغتـسا  و 

.دنیامن یم  هطاحا  ار  اه  نآ  فارطا  هکئالم  دوش و  یم  لزان  تمحر  اه  نآ  رب  هک  نآ  رگم  دوش ، یمن  رکذ 

.دندرگ قرفتم  هک  ینامز  ات  دننک  شزرمآ  بلط  ناشیارب  و 

.دوش یم  اه  نآ  لاح  لماش  ادخ  تمحر  دوش ، توالت  ءاسک  ثیدح  دنتسه ، عمج  تیب  لها  نایعیش  ناتـسود و  هک  یلفحم  رد  رگا 
لها ات  دننک  یم  رافغتـسا  سلجم  لها  يارب  هکئالم  هک  تسا  هدروخ  مسق  ام  ربمغیپ  .دنهد  یم  شـشوپ  ار  سلجم  دنیآ  یم  هکئالم 

.دنوش قرفتم  سلجم 

، دوشن هتـشادرب  تباجا  عناوم  مه  ءاسک  ثیدـح  ندـناوخ  اب  تسا  نکمم  تسوا ، ندرگ  هب  سانلا  قح  تسا و  ملاـظ  هک  یـسک  هتبلا 
.تسا رثؤم  رایسب  ءاسک  ثیدح  ندناوخ  .دنک  یم  مهارف  ار  هنیمز  دنک و  یم  ضوع  ار  اضف  اعطق  یلو 

یعمج رد  ءاسک  ثیدح  رگا  تسا ، هداتسرف  يربمغیپ  هب  ار  نم  هک  ییادخ  نآ  هب  مسق  ، یلع ای  دندومرف : نینموملاریما  هب  ادخ  ربمغیپ 
، دوش یم  هدروآرب  تجاح  بحاص  تجاح  دوش ، یم  هتشادرب  نیگمغ  مغ  دوش ، هدناوخ 
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دیاب میراد  هک  یعناوم  یلو  دـنک ، یم  مهارف  ار  هنیمز  نیا  هک  تسا  یتائاضتقا  هلزنم  هب  اـه  نیا  .دوش  یم  فرطرب  راـتفرگ  يراـتفرگ 
.میوش کیدزن  تباجا  هب  هللا  ءاش  نإ  ات  میرادرب 

تاولص متخ 

، تسا رثؤـم  رایـسب  تاـجاح  ندـش  هدروآرب  رد  دـندرک و  یم  شرافـس  ینیدـلا  ءاـهب  هللا  تیآ  هک  يرگید  ياـهزیچ  زا  رگید  یکی 
نیرتهب نیا  .موصعم و  کی  هب  هیدـه  تاولـص  رازه  ره  ینعی  .تسا  مالـسلا  مهیلع  موصعم  هدراـهچ  تین  هب  تاولـص  رازه  هدراـهچ 
موصعم هدراهچ  هب  هیده  تاولص  رازه  هدراهچ  .دننک  یم  دای  ار  ام  مه  اه  نآ  مینک ، یم  هیده  اه  نآ  هب  يزیچ  ام  یتقو  .تسا  هیده 

یعنام مه  ددـعتم  تاسلج  رد  دـشاب ، مه  هسلج  کی  رد  تسین  مزال  .دـنیوگب  رفن  دـنچ  ای  دـیوگب  رفن  کی  ـالاح  .تسا  رثؤم  رایـسب 
.درادن

: میوگ یم  مهاوخب  تجاح  هک  نیا  ياـج  هب  ینعی  .مداد  رارق  امـش  يارب  ار  دوخ  ياـهاعد  نم  درک : ضرع  ادـخ  ربمغیپ  هب  یـصخش 
.منک یم  تمحر  بلط  امش  يارب  و  دمحم » لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  »

دهاوخ امش  راک  رد  مه  ادخ  دیشاب ، ادخ  راک  رد  امـش  رگا  ینعی  .دنک  یم  هدروآرب  ار  وت  ياه  تجاح  مه  ادخ  دندومرف : ترـضح 
ناراوگرزب نیا  هب  تاولـص  ندرک  هیدـه  دـشابن ؟ امـش  رکف  هب  نامز  ماما  تسا  نکمم  ایآ  ینک ، اعد  نامز  ماما  يارب  رگا  امـش  .دوب 

.دنک یم  هدامآ  ار  اضف 

نادرگ الب  حبذ 

موحرم ینیدلا و  ءاهب  هللا  تیآ  موحرم  هک  مه  رگید  ياهزیچ  زا  یکی 
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نداد هقدص  اب  ار  الب  جاوما  راب  کی  تقو  دنچ  ره  دنراد ، یلام  نکمت  هک  یناسک  هک  دوب  نیا  دندرک ، یم  شرافس  تجهب  هللا  تیآ 
، هناخ دـیرخ  هناخ ، نتخاس  يارب  تسا ، هدـش  هژیو  شرافـس  هقیقع  يارب  تسا ؛ دنفـسوگ  کی  حـبذ  هقدـص  عون  نیرتهب  .دـننک  عفد 

.تسا مدرم  مشچ  رد  هک  ییاهزیچ  اصوصخم  ؛ يریخ راک  ره  و  جاودزا ، نیشام ، دیرخ 

.دزرل یم  نامتسد  نک ، حبذ  دنفـسوگ  کی  ای  هدب ، هقدص  دنیوگ  یم  یتقو  یلو  مینک ، یم  جرخ  اهزیچ  یلیخ  يارب  ینویلیم  یهاگ 
: تسا هدش  تیاور 

؛(1) ءامدلا هقارإ  ماعطلا و  ماعطإ  نم  هیلإ  بحأ  لجوزع  هللا  یلإ  هب  برقتی  ءیش  نم  ام 

.تسین نیمز  رب  ینابرق  نوخ  نتخیر  نداد و  اذغ  زا  رت  بوبحم  ادخ  دزن  رد  تسج ، برقت  لجوزع  يادخ  هب  نآ  اب  ناوتب  هک  يزیچ 

.تسا رثؤم  رایسب  اهالب  عفد  يراتفرگ و  عفر  يارب  هک  ینک ، حبذ  ار  يدنفسوگ  ینعی  نوخ  نتخیر 

رد دوش ، یم  هتخیر  هک  ینوخ  کی  هک  نیا  .دننک  حبذ  یـسورخ  ای  غرم  دشن ، دنفـسوگ  رگا  .دشاب  دنفـسوگ  ینابرق  تسا  رتهب  هتبلا 
زا یـشخب  دنراد ، زاین  رگا  .دننک  ینابرق  دنفـسوگ  کی  تکراشم  روط  هب  دـنناوت ، یم  رفن  دـنچ  یتح  .دوش  یم  نادرگ  الب  نآ  عقاو 

هقدص ار  نآ  زا  یشخب  امتح  .تسا  بوخ  رایسب  نیا  .دنهدب  نادنمزاین  ارقف و  هب  ار  نآ  رگید  شخب  دننک و  هدافتسا  ناشدوخ  ار  نآ 
.تسا رثؤم  رایسب  .دنهدب 
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ادخ هب  تفرعم  اعد و  مشش : راتفگ 

هراشا

ص:101
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اعد رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ياهدرگش 

: دنراد ابیز  هلمج  هس  یلامث  هزمحوبا  ياعد  نایاپ  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

؛(1) انع فغاف  انسفنأ  انملظ  دق  انملظ و  نمع  وفعن  نأ  کباتک  یف  تلزنا  کنا  مهللا  ( 1

هدرک ملظ  دوخ  قح  رد  ام  ، ایادخ .میرذگب  دشاب  هدرک  متس  نامقح  رد  هک  سک  ره  زا  ام  هک  يدومرف  لزان  تباتک  رد  وت  ادنوادخ ،
.رذگب ام  زا  مه  وت  میا ،

یم ملظ  ام  هب  هک  یناسک  زا  يدومرف  نآرق  رد  وت  ایادـخ ، دراد : یم  هضرع  .دـهد  یم  ناشن  ام  هب  ار  دـصقم  دـنک و  یم  زاب  هار  اـعد 
ام زا  نک و  وفع  ار  ام  سپ  میدرک ، هانگ  .میدرک  ملظ  دوخ  هب  مه  ام  .نک  لـمع  نآ  هب  يدومرف  وت  دوخ  هک  يزیچ  .میرذـگب  دـننک 

.دنک یم  يریگ  چم  ترضح  ام  لوق  هب  .رذگب 

هاگرد زا  ار  یلئاس  هک  يدومرف  ام  هب  زاب  و  یتجاح ؛ ءاضقب  الإ  یندرت  الف  الئاس  کتئج  دـقو  انباوبا  نع  الئاس  درن  نأ ال  اـنترمأ  و  ( 2
! نادرگم مزاب  یتخاسن  اور  ار  متجاح  ات  سپ  ملئاس ، تمرک  هاگرد  هب  مه  نم  مینادرگن ، رب  مورحم  دوخ 
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.مینادرگنرب یلاخ  تسد  میراذگن و  باوج  یب  ار  یلئاس  هک  تسا : هدومرف  نآرق  رد  لاعتم  يادخ 

! نارم دوخ  زا  ار  لئاس  (1)و  ؛» ْرَْهنَت اَلَف  َِلئاَّسلا  اَّمَأَو  »

اه هتـساوخ  ندـمآ  رب  نودـب  تجاح و  نودـب  ار  ام  .میتسه  وت  هناـخ  رد  لـئاس  مه  اـم  ایادـخ ، دراد : یم  هضرع  مالـسلا  مهیلع  ماـما 
.تسا يریگ  چم  همه  اه  نیا  عقاو  رد  .نادرگنرب 

؛ رانلا نم  انباقر  قتعأف  كواقرا  نحن  اننامیأ و  تکلم  ام  یلإ  ناسحإلاب  انترمأو  ( 3

.میاوت ناگدنب  ام  .مینک و  ناسحا  یکین و  تسام  فرصت  کلم و  رد  هک  سک  ره  قح  رد  يدومرف : زاب  و 

! زاس نامدازآ  ترهق  شتآ  زا  نک و  یکین  ام  قح  رد  مه  وت 

شتآ زا  ار  ام  میتسه ، وت  هدنب  میتسه ، وت  هدرب  مه  ام  ایادخ ، مییوگ : یم  .مینک  ناسحا  دوخ  هعومجم  ریز  هب  تسا : هدومرف  دـنوادخ 
.نک دازآ  منهج 

.دنک یم  لمع  دوخ  ياه  هدعو  هب  لاعتم  يادخ  اعطق  نک ! لمع  يا  هدومرف  نآرق  رد  تدوخ  هک  ییاهزیچ 

اعد تباجتسا  عنام  ادخ  تفرعم  مدع 

؟ دوش یمن  باجتسم  ام  ياهاعد  یهاگ  ارچ  اما 

زا حیحـص  كرد  مدع  عناوم  زا  یکی  .دنا  هدرمـش  رب  اعد  تباجتـسا  يارب  يددعتم  عناوم  تایاور  رد  تسیچ ؟ اعد  تباجتـسا  عناوم 
باجتسم یلو  مینک ، یم  اعد  ام  ارچ  دندیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  .تسا  دنوادخ 
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: دندومرف خساپ  رد  ترضح  دوش ؟ یمن 

! دیسانش یمن  هک  دیناوخ  یم  ار  یسک  امش  نوچ  ؛(1) هنوفرعتال نم  نوعدت  مکنأل 

ار زیچ  همه  ام  یلو  دناد ، یم  ار  زیچ  همه  وا  تسا ، نابرهم  ردقچ  تسا ، یبوخ  يادخ  هچ  هک  میمهف  یمن  میتخانـشن ، ار  ادـخ  نوچ 
.میناد یمن 

زاب ار  رد  میور ، یم  وا  هناخ  رد  هب  یتقو  هک  میراد  وا  هب  ینامگ  نینچ  ایآ  دنک ، توعد  ار  ام  ینابرهم  لیماف  ای  یمیمص  تسود  رگا 
.میرادن اعطق  کیدزن  لیماف  ای  یمیمص  تسود  کی  هب  ینامگ  نینچ  ام  .تسا  هدرک  توعد  مه  وا  دوخ  دنکن ؟

راتفرگ جاتحم و  وا  رگج  �راپ  دـنزرف و  رگا  دراد ، مه  یناوارف  تورث  لام و  هک  زوسلد  هدـیمهف  اناد و  نابرهم و  رایـسب  رداـم  کـی 
نیا خساپ  تایصوصخ  نیا  اب  ردام  نیا  تسا  نکمم  ایآ  دنک ، یم  تساوخرد  ردام  زا  مه  هنابدؤم  دراد ، ییاهزاین  هتساوخ و  تسا و 

.تسین روط  نیا  اعطق  دهدن ؟ ار  دوخ  رگج  �راپ  دنزرف و 

ادخ هب  تبسن  تاداقتعا  حالصا 

یلمع ام  هتساوخ  ارچ  هک  دنراد  هیالگ  هک  یناسک  منک  یم  رکف  نم  .مینک  حالـصا  ادخ  هرابرد  ار  دوخ  تاداقتعا  یمک  کی  مییایب 
لاعتم يادخ  هب  تبسن  ار  دوخ  ياهرواب  داقتعا و  مییایب  .تسا  شودخم  یمک  ادخ  هب  تبحم  ادخ و  هب  تبسن  اه  نآ  ياهرواب  .دشن 

.میربب رتالاب  یمک 

يارب تاناکما  همه  اب  نابرهم  ردام  کی  هک  دننک  یم  رارقا  همه  نآلا 

105 ص :
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ییاه تبحم  رهم و  مامت  هکلب  .تسا  رت  نابرهم  ردام  زا  بتارم  هب  نابرهم  يادخ  هک  مینادب  دیاب  اعطق  .دراذگ  یمن  مک  دوخ  دـنزرف 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  .تسا  دـنوادخ  تبحم  تمحر و  رهم و  زا  يوترپ  دـنراد ، اه  ماـما  اـیبنا و  همه  ملاـع و  ياـهردام  همه  هک 

؟ تشاد تسود  ار  قلخ  ردقچ 

زا ار  تناگدـنب  اـت  درک  لذـب  وـت  هار  رد  ار  شکاـپ  نوـخ  ؛(1)  هلالـضلا هریح  هلاهجلا و  نم  كداـبع  ذفنتـسیل  کـیف  هتجهم  لذـب  و 
! دهد تاجن  ریحت  تلالض و  ههاریب و  یهارمگ ،

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نانچ  .تسا  رت  نابرهم  نیسح  ماما  دوخ  زا  نیسح  ماما  يادخ  اعطق 

رگا سپ  .تسام  زا  رتشیب  امـش  هب  تبـسن  شتبحم  رهم و  دـنوادخ  دـیدرت  یب  دـنگوس ، ادـخ  هب  ؛(2)  انم مکل  اـبح  دـشأ  هللا  نا  هللا  و 
.مینک وج  تسج و  دوخ  رد  دیاب  تسه ، یلاکشا 

فسوی یکاپ  هب  تداهش 

هیلع نیما  لیئربج  زور  کی  .دـش  رـصم  زیزع  و  درک ، لمحت  هک  ار  تخـس  نارود  نآ  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  هک  نآ  زا  سپ 
ترـضح اب  دـمآ و  یناوج  دـید  .درک  یم  هاـگن  ار  نوریب  دوب و  هتـسشن  .دوب  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  ندـید  هب  مالـسلا 

؟ ینک یم  مسبت  ارچ  دیسرپ : فسوی  ترضح  .درک  مسبت  .دراد  يراک  فسوی 
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.داد تداهـش  امـش  یکاـپ  هب  هراوهگ  رد  هک  تسا  يدازون  ناـمه  ناوج  نیا  تفگ : ریخ ، تفگ : یـسانش ؟ یم  ار  ناوج  نیا  تفگ :
.تسا هدش  دیشر  ناوج  کی  گرزب و  نآلا 

سومان هب  هک  نیا  هب  دش  مهتم  فسوی  .دیسر  رـس  شرهوش  .درک  هراپ  رـس  تشپ  زا  ار  شنهاریپ  درک و  لابند  ار  فسوی  اخیلز  یتقو 
: دیوگ یم  نآرق  .تسا  هدرک  يزادنا  تسد  یتنطلس 

ْنِم َُّدق  ُهُصیِمَق  َناَک  ْنِإَو  َنِیبِذاَْکلا  َنِم  َوُهَو  ْتَقَدَصَف  ٍُلُبق  ْنِم  َُّدق  ُهُصیِمَق  َناَک  ْنِإ  اَِهلْهَأ  ْنِم  ٌدِهاَش  َدِهَشَو  یِـسْفَن  ْنَع  ِیْنتَدَواَر  َیِه  َلاَق 
؛(1) َنِیقِداَّصلا َنِم  َوُهَو  َْتبَذَکَف  ٍُربُد 

نز هدروخ ، كاـچ  ولج  زا  وا  نهاریپ  رگا  : » داد تداهـش  نز  نآ  هداوناـخ  زا  يدـهاش  و  .تساوـخ » ماـک  نم  زا  وا  : » تفگ فـسوی 
« .تسا نایوگتسار  زا  وا  هتفگ و  غورد  نز  هدش ، هدیرد  تشپ  زا  وا  نهاریپ  رگا  و  تسا ، نایوگغورد  زا  وا  هتفگ و  تسار 

هراپ ولج  زا  رگا  فسوی  ترـضح  نهاریپ  دـینیبب  .مهد  یم  امـش  هب  یکردـم  کی  تفگ : دـمآ و  نابز  هب  هک  تسا  دازون  ناـمه  نیا 
.تسا هدرک  یم  رارف  هک  تسا  مولعم  تسا ، هدش  هراپ  رس  تشپ  زا  رگا  یلو  تساخیلز ، اب  قح  تسا ، هدش 

.درک ادیپ  تاجن  نارحب  نیا  زا  دش و  يرب  فسوی  ترضح  داد و  تداهش  فسوی  یکاپ  هب  هراوهگ  رد  نآرق ، هیآ  قبط  دازون  نیا 

: تفگ .دش  لاحشوخ  یلیخ  ناوج  نیا  ندید  اب  فسوی  ترضح 

107 ص :
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وا نابز  هب  دنوادخ  ار  تداهـش  نیا  تخـس  طیارـش  نارحب و  نآ  رد  هک  درک  تبحم  وا  هب  تسناوت  هچ  ره  .دیایب  ناوج  نیا  دـییوگب 
.داد تاجن  ار  وا  تخاس و  يراج 

لیئربج ندش  بلقنم 

هدز قوذ  ردق  نیا  نم  ناسحا  نیا  رطاخ  هب  امـش  روطچ  تفگ : .دـش  بلقنم  لیئربج  دـید  درک ، تبحم  وا  هب  فسوی  ترـضح  یتقو 
، دینک یم  تبحم  ناسحا و  ردق  نیا  هداد ، تداهـش  وت  یکاپ  هب  يدازون  رد  هک  یـسک  هب  منیب  یم  یتقو  فسوی ، يا  تفگ : دیدش !؟

دهدب تداهـش  ادخ  ییاتکی  یکاپ و  هب  و  هللا » الإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ  : » دیوگب هبترم  جنپ  لقادح  زور  هنابـش  رد  هک  يا  هدنب  اب  دنوادخ 
؟ درک دهاوخ  هچ 

يادـخ ایآ  ینک ، یم  ناسحا  وا  هب  ردـق  نیا  هداد ، تداهـش  وت  یکاپ  هب  دازون  کی  هبترم  کـی  یتسه ، ادـخ  دـبع  کـی  وت  فسوی ،
یمن محر  هللا ،» الإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ  :» مییوگ یم  اهراب  زور  هنابـش  رد  هک  ام  هب  درادـن ، يدـح  وا  تیاـنع  فطل و  مرک و  هک  یگرزب 

؟(1) دنک یمن  تبحم  دنک ؟

.تسا یعطق  نیا  دنک ، یم  فطل  تبحم و  مینادب  اعطق 

ریزو مالغ و 

وا تساوخ  یم  .دنک  یمن  دنک  تیریدم  دیاب  هک  روط  نآ  .درادن  ییاراک  یلیخ  ریزو  نیا  دید  .تشاد  يریزو  یناطلـس  دـنیوگ : یم 
.دیاین شیپ  یلکـشم  هک  دنک  رانکرب  ار  وا  روطچ  درک  رکف  .دوب  هدـیمهف  اناد و  یلیخ  ناطلـس  .دوب  هناهب  لابند  یلو  دـنک ، رانکرب  ار 

هک درک ، حرط  لکشم  لاؤس  هس 

108 ص :
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.دیآ یمن  رب  اه  باوج  نیا  سپ  زا  وا  هک  تسناد  یم  .دوش  رانکرب  دادن  باوج  ریزو  نیا  رگا 

هنرگو دـیتسه ، هک  دـیداد  باوج  رگا  .دـیهدب  باوج  دـیاب  ادرف  .مسرپ  یم  امـش  زا  لاؤس  هس  نم  تفگ : .تساوـخ  ار  وا  بش  رخآ 
.دییامرفب تفگ : .دیوش  یم  رانکرب  لزع و 

؟ دـشوپ یم  هچ  ادـخ  مود : لاؤس  .تسا  یتخـس  لاؤس  یلیخ  رهاـظ  هب  دروخ ؟ یم  هچ  ادـخ  وگب  نم  هب  تسا : نیا  لوا  لاؤس  تفگ :
؟ دنک یم  راک  هچ  ادخ  موس : لاؤس 

هدـیمهف و رایـسب  یمالغ  .درب  یمن  شباوخ  .دوب  هتخیر  مه  هب  وا  عاـضوا  تسناد  یمن  ار  اـه  لاؤس  خـساپ  هک  نیا  زا  .دـمآ  هناـخ  هب 
ادرف رگا  .راذـگن  نم  لد  يور  تسد  تفگ : دـیراد ؟ تهاـقن  تسین ، بوخ  امـش  لاـح  بشما  ریزو ، باـنج  تفگ : .تشاد  كریز 

.دروخ یم  مه  هب  زیچ  همه  هظحل  کی  رد  .تسا  روط  نیمه  ایند  ياـه  تساـیر  .میورب  راـنک  دـیاب  اـم  همه  دوشن ، لـح  نم  لکـشم 
؟ يدید هچ  ار  ادخ  .وگب  ار  دوخ  لکشم  تفگ :

.تسا یملاع  یملع ، بحاص  ره  زا  رترب  ؛(1)و  ٌمِیلَع ٍْملِع  يِذ  ِّلُک  َقْوَف 

.تسا رایسب  تسد  يالاب  تسد ،

يانعم تفگ : .هلب  متفگ : ناج ، اقآ  تفگ : نم  هب  زور  کی  .متـشاد  یکچوک  دنزرف  کی  نم  دندومرف : یم  راوگرزب  ياملع  زا  یکی 
دوش یم  مولعم  تفگ : .تسا  یفوسلیف  کی  مسا  .درادن  انعم  اردصالم  متفگ : تسیچ ؟ اردصالم 

109 ص :
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! یمهف یمن  مه  وت 

هک یـسک  .داوساب  ینعی  الام  ناج  اباب  تفگ : نک ، اـنعم  متفگ : .هلب  تفگ : ینادـیم ؟ وت  دوخ  متفگ  مدـش و  ریحتم  یلیخ  تفگ : یم 
ات دص  دنک  یم  رکف  دنیـشن  یم  دور  یم  دیـسر ، تسب  نب  هب  یـسک  رگا  هک  نیا  ینعی  اردص  .دنیوگ  یم  الم  ار  تسا  هدناوخ  سرد 

! دیسر یمن  مه  اردصالم  دوخ  لقع  هب  ینکیم  وت  هک  انعم  نیا  متفگ : هار ! دص  .دنک  یم  ادیپ  دوخ  يارب  هار 

: تفگ ربمغیپ  نامیلس  هب  دهده 

؛(1) ٍنیِقَی ٍإَبَِنب  ٍإَبَس  ْنِم  َُکْتئِجَو  ِِهب  ْطُِحت  َْمل  اَِمب  ُتْطَحَأ 

هریاد هک  یتساوخ  یکلم  امش  .ما  هدروآ  تسرد  یـشرازگ  ابـس »  » زا وت  يارب  و  يا ، هتفاین  یهاگآ  نآ  زا  هک  متفای  یهاگآ  يزیچ  زا 
.ار ابس  هکلم  يدرکن ؛ ادیپ  وت  هک  مدرک  ادیپ  يزیچ  نم  یلو  سنا ، نج و  دشاب ، اج  همه  نآ 

.متـسه رانکرب  مهدـن  ار  اـه  نآ  باوج  رگا  .تسا  هدرک  حرطم  لاؤس  هس  ناطلـس  تفگ : تسیچ ؟ وت  لکـشم  تفگ : ریزو  هب  مـالغ 
؟ دنک یم  راک  هچ  دشوپ ؟ یم  هچ  دروخ ؟ یم  هچ  ادخ  تفگ : تسیچ ؟ تفگ :

.ادرف ار  یموس  میوگ و  یم  نالا  ار  ات  ود  اهتنم  .هلب  تفگ : ییوگ !؟ یم  تسار  تفگ : .مناد  یم  بوخ  ار  هس  ره  نم  اقافتا  تفگ :

!؟ دروخ یم  هچ  ادخ 

قلطم ینغ  ادخ  .دروخب  درادن  يرگید  زیچ  چیه  .دروخ  یم  ار  دوخ  ياه  هدنب  مغ  ادـخ  دروخ ؟ یم  هچ  ادـخ  هک  نیا  ؛ لوا لاؤس  اما 
لاعف تسا ،

110 ص :

هیآ 22. لمن ، هروس  - 1

تباجا رارسا  www.Ghaemiyeh.comاعد و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 270زکرم  هحفص 128 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14070/AKS BARNAMEH/#content_note_110_1
http://www.ghaemiyeh.com


هب اـه  نیا  دـهاوخ  یم  .تسا  هدرک  قلخ  دوخ  ياـه  هدـنب  يارب  ار  یتـسه  همه  .تسا  قلطم  ییاـبیز  تسا ، قلطم  قازر  تسا ، قلطم 
.تساه نآ  نارگن  هشیمه  .دنسرب  لامک  تداعس و 

دلـسگ یم  مه  زا  اهنآ  ياهدنب  مراد ، تسود  ار  اه  نآ  نم  ردقچ  هک  دنمهفب  دنا ، هدرک  تشپ  نم  هب  هک  ییاه  هدنب  رگا  دیوگ : یم 
(1) .دنهد یم  ناج  نم  قوش  زا  دننک و  یم  یهت  بلاق  و 

ییابیز تعنـص  رگ  تعنـص  کی  رگا  .دـنک  اهر  ار  دوخ  قولخم  قلاخ  تسا  لاـحم  .دـنک  اـهر  ار  دوخ  عونـصم  عناـص  تسا  لاـحم 
؟ دنک اهر  ار  نآ  دوش  یم  رگم  دنیرفایب ، ییابیز  شقن  شاقن  کی  دنک ، تسرد 

.دروخ یم  ار  دوخ  ياه  هدنب  مغ  ادخ  هک  تسا  نیا  لوا  لاؤس  خساپ  تفگ :

؟ دشوپ یم  هچ  ادخ 

، شـشوپ وا  راک  تسا و  ندرک  بارخ  هشیمه  ام  راـک  .دـشوپ  یم  ار  دوخ  ياـه  هدـنب  بیع  ادـخ  دـشوپ ؟ یم  هچ  ادـخ  هک  نیا  اـما 
: تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  الوم  شیامرف  نیا  .تسا  مهم  رایسب  لاعتم  يادخ  تیراتس 

نفد ار  رگیدکی  هاگ  چیه  دیدرک ، یم  ادیپ  عالطا  يرگید  ناهنپ  صقن  بیع و  زا  امش  زا  کی  ره  رگا  ؛(2) متنفادت ام  متفشاکت  ول 

.دیدرک یمن 

دهاوخن نفد  ار  یسک  یسک  دورب ، رانک  اهراک  يور  زا  هدرپ  رگا  ینعی 

111 ص :
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.دنتسه ادخ  تیراتس  رتچ  ریز  همه  یلو  .دوش  یمن  وا  کیدزن  یسک  دشاب ، هداتفا  اجنآ  هدنرد  گرگ  کی  رگا  .درک 

ار دارفا  لامعا  دارفا و  نطاب  دزادنیب و  هدرپ  ادخ  ات  دنتفگ  یم  دایز  ار  راتس  ای  رکذ  اه  تاقالم  رد  هللا  همحر  تجهب  هللا  تیآ  موحرم 
یلیخ .ددنبب  ار  هدرپ  دنتـساوخ  یم  ادخ  زا  هدش ، زاب  اه  نآ  يارب  ییاه  هدرپ  هک  مه  ناگرزب  زا  یـضعب  .تسا  رـسدرد  ثعاب  .دـننیبن 

.تسا تخس 

یـضعب .تسا  نکمم  مه  نآ  سکع  .تسا  ربخ  هچ  اه  نآ  نورد  دـناد  یم  ادـخ  یلو  .دـنزادنا  یم  هابتـشا  هب  ار  ناسنا  دارفا  یـضعب 
.دشاب بوخ  یلیخ  تسا  نکمم  اه  نآ  نورد  یلو  دنرادن ، يرهاظ 

مراهچ نامسآ  رد  ناسنا  لاثمت 

.تسا یشوپ  بیع  ادخ  راک  .دناشوپ  یم  ار  اه  يدب  دنک و  یم  رهاظ  ار  اه  یبوخ  .تسا  (1) حیبقلا » رتس   » و لیمجلا » رهظأ   » ادخ

نینمؤملا ریما  لاثمت  الثم  .دراد  دوجو  مه  مراهچ  نامـسآ  رد  نآ  لاثم  بلاق و  دراد ، دوجو  ایند  ملاـع  رد  هچنآ  تاـیاور ، ساـسا  رب 
.دننک یم  ترایز  دنور و  یم  نآ  ندید  هب  اه  هتشرف  همه  .دراد  دوجو  مراهچ  نامسآ  رد  مالسلا  هیلع 

.دهد یم  ماجنا  ار  راک  نآ  ام  لاثمت  میهد ، یم  ماجنا  ام  هک  يراک  ره  .دنراد  مراهچ  نامسآ  رد  یلاثمت  کی  مه  اه  ناسنا  همه 

راک لوغـشم  هک  نیا  ضحم  هب  .دننیب  یم  ار  بوخ  ياهراک  ناگتـشرف  دهد ، یم  ماجنا  بوخ  راک  يا  هدنب  یتقو  تسا : هدش  تیاور 
لاثمت نآ  دوخ  يالاب  ای  دهد : یم  نامرف  دوخ  ناگتشرف  زا  یخرب  هب  ادخ  دوش ، یم  تیصعم  هانگ و  اوران و 
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« .دننیبن ار  نآ  ناگتشرف  ات  ؛ هکئالملا هارت  الئل  : » دیامرف یم  .دنناشوپب  ار 

نیا دیامرف : یم  دعب  تسا ! يا  هدنب  دب  ردقچ  دنیوگن  دورن و  ام  يوربآ  اجنآ  ات  تسام  بقارم  مه  مراهچ  نامسآ  رد  نابرهم  يادخ 
(1) .تسا حیبقلا » رتسو  لیمجلا  رهظأ   » يانعم

نمؤم تیراتس 

: دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

؛(2) هریبک نیعبس  هیخأ  هیلع  رتسی  نأ  نمؤملا  یلع  نمؤملل  بجی 

ردـقچ ره  ینعی  .تسا  لاثم  هنومن و  باب  زا  مه  دروم  داتفه  نیا  .دـناشوپب  نمؤم  رب  ار  هریبک  هاـنگ  داـتفه  هک  تسا  بجاو  نمؤم  رب 
.دناسر یم  اهاج  یلیخ  هب  ار  ناسنا  اه  ندناشوپ  نیا  .ناشوپب  يدید  دوخ  ردارب  زا  يدب 

یم اشفا  مه  رگا  .دوش  ادج  وا  زا  دهد و  قالط  تسناوت  یم.دراد  لکشم  وا  مناخ  دید  یـسورع  بش  .درک  جاودزا  یناوج  هدش  لقن 
مه وـت  مناـشوپ  یم  .میوـگ  یمن  يدـحا  هب  منک و  یم  هلماـعم  وـت  اـب  نم  ایادـخ ، تفگ : یلو  .تفر  یم  هداوناـخ  نـیا  يوربآ  دـش ،
هیلع نامز  ماما  تمدـخ  درک  ادـیپ  قیفوت  دـعب  ناوج  نیا  دـنیوگ : یم  .مهد  یم  هبوت  مه  ار  وا  مزاس و  یم  مناخ  نیا  اب  نم  .ناـشوپب 

.دوش بای  فرش  مالسلا 

هک دندرگ  یم  بیع  لابند  دنریگ و  یم  تسد  هب  نیب  هرذ  هنافسأتم  یضعب 

113 ص :
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.دـنوش یم  ناطیـش  تیالو  دراو  دـنوش و  یم  جراخ  ادـخ  تیالو  زا  دارفا  روط  نیا  .تسا  يدنـسپان  رایـسب  تفـص  نیا  دـننک ، اـشفا 
.دوش یمن  دنب  گنس  يور  گنس  دشابن ، ادخ  تیراتس  رگا  اتقیقح  .دنک  یمن  لوبق  ار  اه  نآ  مه  ناطیش 

.میوگب ادرف  دیهدب  هزاجا  تفگ : موس ، لاؤس  خساپ  اما 

ار اه  نآ  باوج  تفگ : .ما  هدروآ  ار  اه  باوج  نم  هک  لاحـشوخ  .دـمآ  ناطلـس  شیپ  تشادرب و  مه  ار  دوخ  مالغ  ریزو  .دـش  ادرف 
بیع ادـخ  هک  تسا  نیا  مه  مود  لاؤس  باوج  .دروخ  یم  ار  دوخ  ياه  هدـنب  مغ  ادـخ  هک  تسا  نیا  لوا  لاؤس  باوج  تفگ : .وگب 

.دناشوپ یم  ار  دوخ  ياه  هدنب 

: تفگ .درادـن  ار  مهف  نیا  وا  تسناد  یم  یتفرگ ؟ ییاـج  زا  اـی  یتـفگ  وت  دوخ  ار  اـه  باوج  وگب  تسار  یلو  تسا ، تسرد  تفگ :
.تسا ناشیا  قح  داد و  ناشیا  ار  اه  باوج  تسا ، يا  هدیمهف  ناسنا  نم  مالغ  نیا  .تسا  زیچ  همه  زا  رتهب  تقیقح 

ياج .دـناشوپب  امـش  هب  دروایب و  رد  ار  دوخ  يرکون  سابل  مه  مالغ  .هدـب  مالغ  نیا  هب  روایبرد و  ار  دوخ  ترازو  ساـبل  سپ  تفگ :
.درک اج  هب  اج  ار  اه  نآ  .دشاب  تکلمم  ریزو  مه  اقآ  نیا  اقآ و  نیا  مالغ  امش  دعب  هب  خیرات  نیا  زا  .دوش  ضوع  دیاب  امش 

؟ دنک یم  راک  هچ  ادخ 

باوج اما  تفگ : دوب ؟ هچ  موس  لاؤس  باوج  سپ  میدـش ، اج  هباـج  هک  اـم  تفگ : ریزو  درک ، اـج  هب  اـج  ار  اـه  نآ  هک  نیا  زا  دـعب 
ریزو ار  مالغ  هظحل  کی  رد  .دهد  یم  ماجنا  اهراک  نیمه  زا  ادخ  دهد ؟ یم  ماجنا  يراک  هچ  ادـخ  يدـیمهفن  زونه  ایآ  موس ؛ لاؤس 

.دنک یم  مالغ  مه  ار  ریزو  دنک و  یم 
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ِّلُک یَلَع  َکَّنِإ  ُْریَْخلا  َكِدَِیب  ُءاَشَت  ْنَم  ُّلُِذتَو  ُءاَشَت  ْنَم  ُّزُِعتَو  ُءاَشَت  ْنَّمِم  َْکلُْملا  ُعِْزنَتَو  ُءاَشَت  ْنَم  َْکلُْملا  ِیتُْؤت  ِْکلُْملا  َِکلاَم  َّمُهَّللا  ُِلق 
؛(1) ٌریِدَق ٍءْیَش 

زاب ار  ییاورنامرف  یهاوخ ، هک  ره  زا  و  یـشخب ؛ ییاورناـمرف  یهاوخ ، هک  ار  سک  نآ  ره  ییاـمرفنامرف ؛ هک  ییوت  ایادـخ ، راـب  : » وگب
زیچ ره  رب  وت  و  تسوت ، تسد  هب  اـه  یبوخ  همه  ینادرگ ؛ راوخ  یهاوـخ ، ار  هک  ره  و  یـشخب ؛ تزع  یهاوـخ ، ار  هک  ره  و  یناـتس ؛

« .ییاناوت

الاب یلیخ  ادخ  .دندش  روهمج  سیئر  دندوب و  نادنز  هشوگ  ییاه  ناسنا  ردقچ  دنداتفا و  نادنز  هب  هک  دندوب  روهمج  سیئر  ردـقچ 
.دنک یم  دوخ  ياه  هدنب  جرخ  دراد  هچ  ره  ادخ  .تسا  ناوارف  اه  هنومن  نیا  زا  .دراد  همه  يارب  بیجع  ياه  ناحتما  دنک ، یم  نییاپ 

.دراذگ یمن  خساپ  یب  ار  ام  ياهاعد  دنک ، یمن  اهر  ار  ام  هک  مینادب  .دوب  نیبشوخ  ادخ  هب  دیاب 

! میراذگب ادخ  يارب  ار  باختنا  قح 

، مییوگب لاعتم  يادخ  هب  مئاد  مه  ار  دوخ  ياهزاین  .مینکب  مه  اعد  رد  رارـصا  .مینک  اعد  دیاب  ام  دهد ، یم  خساپ  ار  اهاعد  اعطق  ادخ 
.مینک راذگاو  ادخ  هب  ار  نیا  دنک ، یم  تباجا  تقو  هچ  یتیفیک و  هچ  هب  هنوگچ و  ادخ  هک  نیا  .میهدب  ادـخ  هب  ار  باختنا  قح  یلو 

ار ام  هتساوخ  نامه  لاعتم  يادخ  تسا  نکمم  .دهدب  ام  هب  مه  اعد  باوث  دنک و  تباجا  ار  ام  هتـساوخ  نامه  نیع  ادخ  تسا  نکمم 
: دومرف دنوادخ  درک و  نیرفن  ار  نوعرف  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هک  نانچ  .دهدب  ام  هب  ریخأت  اب 

115 ص :
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یگداتسیا سپ  .دش  هتفریذپ  امـش  يود  ره  ياعد  : » دومرف ؛(1)  َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلا  َلِیبَس  ِّناَِعبَّتَت  َالَو  اَمیِقَتْـساَف  اَمُُکتَوْعَد  ْتَبیِجُأ  ْدَق  َلاَق 
« .دینکم يوریپ  دنناد  یمن  هک  ار  یناسک  هار  دینک و 

، مینکن هبوت  ات  .دنتسه  ام  دوخ  لامعا  درواتسد  نیطالس  نوچ  .دیـشک  لوط  لاس  لهچ  اما  هدش ، هتـسب  هدنورپ  تسا ، مامت  راک  ینعی 
.دهد یم  تلهم  دناد  یم  وا  دوخ  هک  ییاه  تمکح  ساسا  رب  .دسرن  وا  لجا  تسا  نکمم 

.تسا هناقشاع  مه  عقاوم  یضعب  .تسا  طیارش  تمکح و  يور  عقاوم  یضعب  ریخأت  .دزادنیب  ریخأت  هب  ار  اعد  تسا  نکمم  سپ 

نمؤم تباجا  ریخأت 

یم ادـخ  دـنک ، یم  اعد  ینمؤم  هک  یماگنه  .تسادـخ  ناگدـنب  تاجاح  لکوم  لیئربج  هک  تسا  هدـش  تیاور  هللادـبع  نب  رباـج  زا 
: دیامرف

؛(2) هتؤص بحأ  هبحأ و  یناف  يدبع  هجاح  سبحا  لیئربج  ای 

.مراد تسود  ار  شزاوآ  ار و  وا  نم  هک  راد  هگن  ار  شیاعد  لیئربج  يا 

تسوت يراوخ  زا  هن  دنا ، هدادن  تایند 

تسوت يراز  سفن  کی  يادف  نینوک 

منکن تباجا  ینک  اعد  دنچ  ره 

تسوت يراز  تبحم  ارم  هک  اریز 

یم منک ، زاـب  ار  رد  نم  رگا  مراد ! تسود  ار  وت  هیرگ  مراد ، تسود  ار  وـت  بر » اـی  ، » مراد تسود  ار  وـت  هلاـن  نم  دـیوگ : یم  ادـخ 
رگید يور و 

116 ص :
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.منک یم  هریخذ  اهدرایلیم  .منک  یم  هریخذ  وت  يارب  ینزب  رد  وت  هچ  ره  .اه  هبلعث  لثم  .يدرگ  یمن  رب 

یم .دـنرخ  یم  زیچ  وا  يارب  مادـم  .دـنراد  تسود  ار  وا  ردـق  نیا  ردام  ردـپ و  .رخب  روتوم  نم  يارب  دراد  يراشفاپ  هک  يا  هچب  لثم 
، دـنهدب اـم  هب  ماـقم  لوپ و  رگا  .میتسین  هدازاـقآ  اـم  .تسین  وا  حالـص  نیا  یلو  .میزیر  یم  وا  باـسح  هب  ار  روتوم  نآ  لوپ  دـنیوگ :

.تسا هدش  هبرجت  یلیخ  نیا  .درک  میهاوخ  هچ  تسین  مولعم 

! دنوادخ یهاوخرذع 

يا هدع  زا  تسا ، هدـش  شیاتـس  حالـص و  قح و  نیع  وا  ياهراک  همه  هک  ییادـخ  قلطم ، ینغ  يادـخ  گرزب ، يادـخ  تمایق  زور 
.دنک یم  یهاوخرذع 

تقو هک  لداع  ماکح  زا  هن  دنا ، هدیـشک  تمحز  هک  املع  زا  هن  دنا ، هداد  ار  دوخ  ناج  هک  ادهـش  زا  هن  دـنک ، یهاوخرذـع  ایبنا  زا  هن 
یـضار عناق و  هک  ییارقف  زا  طقف  .دنک  یمن  یهاوخرذع  مادک  چـیه  زا  دـنا ، هتـشاذگ  تیعر  مدرم و  تکلمم و  ظفح  يارب  ار  دوخ 

رقف رد  دراد ، يداصتقا  تالکشم  هک  یسک  زا  .دنک  یم  یهاوخرذع  دننک  یمن  تیاکـش  هیالگ و  دننک و  یم  ربص  رقف  اب  دنتـسه و 
.تسا روبص  اعقاو  دزوس و  یم 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

میظع سب  وا  شیاتـس  هک  يدنوادخ  ؛(1)  هیخأ یلإ  خألا  رذتعی  امک  ایندـلا  یف  جوحملا  نمؤملا  هدـبع  یلإ  رذـتعیل  هؤانث  لج  هللا  نإ 
، تسا هدوب  ریقف  جاتحم و  ایند  رد  هک  شا  هدنب  زا  تسا ،
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.دهاوخ یم  شزوپ  شردارب  زا  ردارب  هک  نانچ  دهاوخ ، یم  شزوپ 

دوـخ ریقف  نمؤـم  هدـنب  زا  ینغ ، گرزب  يادـخ  دـنک ، یم  یهاوخرذــع  شردارب  زا  یگدنمرــش  اـب  هـک  یناـبرهم  ردارب  کـی  لـثم 
: دیامرف یم  دعب  .دنک  یم  یهاوخرذع  دندرکن ، تیاکش  هیالگ و  هک  يدنموربآ  دنمزاین  يارقف  زا  .دنک  یم  یهاوخرذع 

رادقم یب  رطاخ  هب  ایند  رد  ار  وت  هک  دـنگوس  ملالج  تزع و  هب  یلع ؛ کب  ناک  ناوه  نم  ایندـلا  یف  کتجوحا  ام  یلالج  یتزع و  و 
! متخاسن ریقف  تندوب 

ياج هب  نیبب  رادرب و  هدرپ  ینتضوع ؛ ام  عم  ینعنم  ام  ینرض  ام  لوقیف  عفریف  لاق  ایندلا  نم  کتضوع  ام  یلإ  رظناف  فجسلا  اذه  عفراف 
نم زا  ایند  زا  هچنآ  درادـن  نم  هب  ینایز  يدومرف ، اطع  هک  ضوع  نیا  اب  دـیوگ : یم  دراد و  یم  رب  ار  هدرپ  وا  ما ! هداد  هچ  وت  هب  اـیند 

! یتفرگ زاب 

.دننک یم  تیاضر  راهظا  دنیب  یم  ار  اه  نآ  یتقو  هک  يروط  هب  دنک ، یم  هریخذ  شناگدنب  زا  یخرب  يارب  دنوادخ  یهاگ  نیا ، ربانب 

ایند رد  تباجا  تیفرظ 

ار وا  لاوحا  .تفر  دوخ  نارتخد  زا  یکی  ندـید  هب  .تشاد  رتخد  ود  یـسک  دـنیوگ : یم  .درادـن  ار  اهاعد  تباجا  تیفرظ  ایند  یهاگ 
ناراب رگا  یلو  .دوش  یم  بوخ  یلیخ  ام  عضو  درابب  ناراب  رگا  .تسا  هتـشاک  ار  اهرذـب  دراد ، يزرواشک  نم  رهوش  تفگ : .دیـسرپ 

! دهد یم  تمحر  ناراب  ادخ  هللا  ءاش  نإ  تفگ : میتسه ، تسکشرو  درابن 
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.تسا رگ  هزوک  رگلافـس و  نم  رهوش  دیناد  یم  تفگ : دیتسه ؟ روطچ  امـش  تفگ : دمآ و  دوخ  مود  رتخد  ندید  هب  یتاظحل  زا  دعب 
.درابن ناراب  نک  اعد  طقف  .دوش  کشخ  ات  هتشاذگ  باتفآ  ریز  هدرک و  يریگ  بلاق  ار  اه  نیا  همه  دنک ، یم  تسرد  لافـس  هزوک و 

.میوش یم  تسکشرو  ام  دور و  یم  نیب  زا  اه  نیا  مامت  درابب ، ناراب  رگا 

رد درابن ؟ ای  درابب  ناراب  نامز  کی  رد  دـنک  اعد  نابرهم  ردـپ  نیا  درابن ؟ ای  درابب  ناراب  دنتـسه ، هقطنم  کی  رد  مه  اـه  نآ  يود  ره 
.تسین ایند  رد  تباجا  تیفرظ  دراوم  یضعب 

نیا زج  تسین ، هراچ  تسین  تیفرظ  نوچ  .میرادـن  ار  نآ  تیفرظ  ام  مه  ییاه  تقو  کی  .درادـن  ار  تباجا  تیفرظ  اـیند  نیا  یهاـگ 
.مینک لوبق  میوش و  میلست  هک 

تدابع رد  داسف 

یهاگ .تسا  روط  نیمه  مه  يونعم  لئاسم  .داد  دـنهاوخ  نآ  زا  رتهب  ار  اـهاعد  زا  ضوع  دـنهد و  یم  ار  اـعد  ضوع  تاـقوا  یهاـگ 
هام هس  ود  دوش و  رادـیب  اقآ  نیا  رگا  .دـهاوخ  یم  يونعم  شوخ  لاح  .دـهاوخ  یم  بش  زامن  دـهاوخ ، یم  تعاط  ادـخ  زا  يا  هدـنب 

یلیخ نیا  .دنکب و  مه  يربمغیپ  ياعدا  تسا  نکمم  .دنز  یم  نیمز  هب  ار  وا  رورغ  نیمه  دریگ و  یم  ار  وا  رورغ  دـناوخب ، بش  زامن 
.تسا كانرطخ 

: دیامرف یم  قالخالا  مراکم  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  .تسا  رتشیب  رگید  ناهانگ  رطخ  زا  رورغ  رطخ 
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؛(1) بجعلاب یتدابع  دسفت  کل و ال  یندبع  و 

! نادرگم هابت  يدنسپدوخ  بجع و  هب  ار  متدابع  زاس و  مار  تدوخ  یگدنب  يارب  ارم  و 

يارب رورغ  بجع و  ادابم  دیامرف : یم  .دوش  یم  رکذتم  ار  نآ  تفآ  هلـصافالب  یلو  هدب ! نم  هب  یگدنب  تدابع و  قیفوت  ایادخ ، ینعی 
 . مورب نیب  زا  نم  هک  دیایب  نم 

: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

: دومرف ناحبس  دنوادخ  (2) باجعإلا ؛ هفاخم  هنع  هفرـصاف  یتعاط  نم  ءیـشلا  ینلأسی  نمل  نینمؤملا  يداـبع  نم  نا  هناحبـس  هللا  لاـق 
زا منادرگ ، یم  رب  اه  نآ  زا  ار  لمع  نآ  قیفوت  نم  اما  .دـنهاوخ  یم  ار  تاعاط  زا  یـضعب  قیفوت  نم  زا  نم ، نمؤم  ناگدـنب  زا  یخرب 

.دنک یم  تمحرم  ار  نآ  زا  رتهب  دهدب ، ار  ام  هتساوخ  هک  نیا  ياج  هب  نابرهم  يادخ  .دندرگ  يدنـسپدوخ  راچد  ادابم  هک  نیا  سرت 
.دهد یم  يرتهب  زیچ 

يورخا تاماقم  هب  هجوت 

یخرب اـه  نآ  نیب  رد  .دـندوب  نآرق  يراـق  همه  .درک  ینادـنز  تفرگ و  ار  اهدیـس  زا  يا  هدـع  یقناود  روـصنم  هک  تسا  هدـش  لـقن 
هک دوخ  رتگرزب  هب  دندمآ  دندید ، یم  هجنکش  هک  یتاداس  نیا  زا  یـضعب  .دادیم  هجنکـش  یلیخ  ار  اه  نآ  .دندوب  هوعدلا  باجتـسم 

باجتسم امش  دنتفگ : دوب  هوعدلا  باجتسم 
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.دهد تاجن  نادنز  زا  ار  ام  ادخ  دینک  اعد  دیتسه ، هوعدلا 

لاعتم يادخ  میوگب : امش  هب  ار  نیا  یلو  .دشاب  وا  ياضر  رگا  .دنک  تباجا  مه  ادخ  تسا  نکمم  .منک  اعد  مرادن  یفرح  نم  تفگ :
ماقم تشهب ، يـالاب  قفا  رد  مه  امـش  يارب  .دیـسر  دـهاوخ  اـجنآ  هب  اـهرازآ  نیا  اـب  هک  هدرک  تسرد  منهج  رد  یکرد  روصنم  يارب 

؟ منک اعد  دیهاوخ  یم  .دینک  باختنا  الاح  .دیسر  یم  تاماقم  نآ  هب  الاب  رب  ربص  اب  هک  هداد  رارق  ییاه 

.میبای تسد  ماقم  هجرد و  نآ  هب  ات  مینک  یم  ربص  مه  زور  دنچ  نیا  میا ، هدرک  ربص  همه  نیا  ام  .ریخ  دنتفگ :

يرد ددنبب  تمکح  رگ ز  ادخ 

يرگید رد  دیاشگ  تمحرز 

مشچ يافش  زا  فارصنا 

يزور .تشاد  یلماک  نامیا  دـنلب و  حور  یلو  دوب ، انیبان  .دوب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  رقاـب و  ماـما  بوخ  ناراـی  زا  یکی  ریـصبوبا 
امش .تسامش  تسد  ادخ  تیشم  تسین ؟ امش  تسد  اهراک  رگم  دیتسین ؟ ماما  امش  رگم  تفگ : دمآ و  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  تمدخ 

.درک رارصا  .دوش  انیب  نم  مشچ  دینک  اعد  دیتسه ، هوعدلا  باجتسم  لقادح  امش  .دینک  نوکیف  نک  دیناوت  یم 

رگا .یشاب  ییانیبان  هک  داد  امش  هب  ار  التبا  نیا  ادخ  دندومرف : وا  هب  ترضح  یلو  .دنیب  یم  ار  اج  همه  .دش  انیب  دندرک ، اعد  ترـضح 
.منک یم  تنامـض  ار  تیب  لها  راوج  رد  تشهب  رد  مئاد  ندنام  نیرب و  تشهب  امـش  يارب  ادخ  فرط  زا  نم  ینک ، ربص  رمع  رخآ  ات 

؟ دینک یم  باختنا  ار  مادک  امش 

ماجنا هانگ  نارازه  دوخ  مشچ  نیا  اب  ناسنا  تسا  نکمم  هک  درک  رکف 
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ربص الاح  ات  .مهاوخ  یم  ار  نامه  نم  ریخ  تفگ : تسا ، تنامض  فرط  نیا  یلو  تسین ، یتنامـض  فرط  نآ  .دورب  شتآ  رد  دهد و 
، دش هتـشاذگ  مک  ام  يارب  ییاج  ایند  رد  رگا  دینادب  اعطق   . (1) متسه ادخ  باختنا  هب  یـضار  نم  .مینک  یم  ربص  مه  ار  هیقب  میدرک ،

.دنک یم  ناربج  ربارب  نیدنچ  ادخ  امتح  اجنآ  رد 

دج هب  شرهق  رب  فطل و  رب  مقشاع 

دض ود  ره  نیا  قشاع  نم  بجع  لب 

نم ناج  رب  دوب  شوخ  وا  شوخان 

نم ناجنر  لد  رای  يادف  ناج 

كرد ار  اه  ییابیز  یمک  .تسابیز  مه  نیمه  .دریگ  یم  زاگ  ار  ام  یهاگ  دنک ، یم  یـشزاون  دهد ، یم  ام  لد  هب  یناکت  ادخ  یهاگ 
.مینک
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(1) ادخ هب  ینیب  شوخ  اعد و  متفه : راتفگ 

هراشا
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اعد هبتر 

.تسادخ اب  يوگ  تفگ و  شیاین و  اعد و  بدا ، ضرع  لاعتم ، يادخ  هب  ام  برق  لیاسو  نیرتهب  زا  یکی 

ره .دـندرک  یم  محر  هلـص  دـندرک ، یم  ناسحا  دـنتفرگ ، یم  هزور  دـندناوخ ، یم  زامن  ود  ره  .دنتـشاد  دـحاو  لمع  ایند  رد  رفن  ود 
لاعتم ادـخ  هب  تسا ، نییاپ  هک  یـسک  نآ  نییاپ ، هبتر  یکی  هب  دـنهد ، یم  الاب  هبتر  یکی  هب  یلو  دـنوش ، یم  تشهب  دراو  اهنیا  يود 

: دنک یم  ضرع 

ود ام  لمع  اراگدرورپ ، ادحاو (1) ؛  انلمع  ناک  هتیطعأ و  امب  بر 

؟ تسیچ ربارب  رد  وا  رترب  ماقم  نیا  دوب ، یکی  رفن 

: دیامرف یم  متسه ؟ نییاپ  نم  تفر و  الاب  صخش  نیا  دش  روطچ  یلو  میتشاد ، تانسح  هزادنا  کی  هب 

امـش تشاد و  شیاین  اعد و  درک ، یم  ییادـگ  نم  هناـخ  رد  وا  نوچ  يدرکن ! وت  درک و  تساوخرد  نم  زا  وا  ینلاـست ؛  مل  ینلاـس و 
.دهد یم  هجرد  هبتر و  مدآ  هب  میراد ، هک  ییاه  تساوخرد  تاجاح و  ياهنم  اعد  دوخ  ینعی  .یتشادن 

ص:125
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ار ام  هتساوخ  نامه  دنوادخ  تسا  نکمم  دشاب ، میلـست  يدنم و  تیاضر  حور  لاعتم  يادخ  ربارب  رد  .دشابن  مکحت  تلاح  اهاعد  رد 
تیدبا يارب  هتخودنا  هیامرـس و  کی  ناونع  هب  ار  اعد  ینعی  .دـنک  هریخذ  ام  يارب  دـهدب و  ار  نآ  زا  رتهب  تسا  نکمم  دـنک ، تباجا 

.مینادب دوخ 

یم ناهانگ  هرافک  ای  .دوش  یم  هتـشادرب  اعد  اب  الب  جاوما  دـسرب ، ام  هب  ییاـهالب  هدوب  اـنب  .درادرب  ار  ـالب  اـعد  رطاـخ  هب  تسا  نکمم 
.سویأم هن  میوش ، هتسخ  هن  ندرک  اعد  زا  تروص  ره  رد  .دهد  یم  ماقم  هجرد و  ای  دهد ، یم  شاداپ  باوث و  ای  دوش ،

ادخ هب  نظ  نسح 

مه رگا  ینعی  .دـشاب  نیب  شوخ  ادـخ  هب  هک  تسا  نیا  نمؤم  تمالع  کی  .تسادـخ  هب  نظ  نسح  اـهاعد ، تباـجا  طیارـش  زا  یکی 
زیچ ینیب  شوخ  ییابیز و  لامج و  زج  ادخ ، هب  تبـسن  .دهدب  تبـسن  دوخ  هب  دوش ، یم  ییاهدماشیپ  ای  دوش ، یمن  هدروآرب  یتجاح 

رایـسب ینیب  شوخ  زا  مه  هدش و  يا  هداعلا  قوف  رایـسب  تمذم  نآرق  رد  ام و  تایاور  رد  لاعتم  يادخ  هب  ینیبدب  مه  .دـشابن  يرگید 
.تسا هدش  دیجمت 

یم تباجا  ار  ام  ياعد  دزادنا ، یم  هار  ار  ام  ياهراک  تسا ، نابرهم  ام  هب  میراد ، یبوخ  يادخ  مییوگب : هک  نیا  ینعی  ینیب  شوخ  و 
میـشاب راودیما  میهدب و  تبـسن  ادخ  هب  ار  اه  یبوخ  همه  .دنک  یمن  اهر  ار  ام  دنک ، یمن  در  ار  ام  دراد ، شزیر  شفطل  لضف و  دنک ،

: میناوخ یم  بجر  هام  هزور  ره  ياهاعد  رد  .دنک  یمن  عطق  تقو  چیه  ار  دوخ  فطل  ادخ  هک 
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مشخ زا  يرش  ره  دزن  .مراد و  ناسحا  ریخ و  ره  دیما  وا  زا  هک  ییادخ  يا  رش (1) ؛  لک  دنع  هطخس  نمآ  ریخ و  لکل  هوجرأ  نم  ای  »
! میوج یم  ینمیا  وا 

طخـس و زا  نم  مییوگ : یم  نینچمه  .متـسه  نیب  شوخ  راودـیما و  وت  هب  اهریخ  همه  رد  نم  ایادـخ ، ینعی  .تسا  یعماج  ياـعد  نیا 
هک مناد  یم  دربب ، منهج  ار  نم  رگا  یتح  اهدماشیپ ، اه ، يراتفرگ  اهالب ، همه  دوجو  اب  ینعی  .متـسه  نمیا  يرـش  ره  رد  ادخ  بضغ 

.دهاوخ یمن  ار  نم  دب  دنوادخ 

رد نتفر ، منهج  أـشنم  .میهدـن  ادـخ  هب  تسرداـن  تبـسن  تقو  چـیه  .دـنوادخ  مرک  لـضف و  هب  تبـسن  ضحم  يراودـیما  ینعی  نـیا 
.تسادخ هب  نظءوس 

.مهد یم  رارق  تینما  رد  ادخ  طخـس  زا  ار  دوخ  ای  متـسه ، ناما  رد  نم  ینعی  .دنز  یم  ار  ادـخ  هب  ینیبدـب  هشیر  اعد  زا  هلمج  ود  نیا 
.مهدب تبـسن  دوخ  هب  ار  يدب  .تسا  نم  دوخ  رطاخ  هب  دراد ، دوجو  ییالاب  دراد ، دوجو  یمنهج  مه  رگا  .دیآ  یم  رانک  نم  اب  ادـخ 

 . میهدن تبسن  وا  هب  .تسا  نم  دوخ  رش  يرش ، ره 

هریبک ناهانگ  نیرتگرزب 

: دندومرف هیلع  هللا  لص  ادخ  لوسر 

.تسادخ هب  نظ  ءوس  ینیبدب و  هریبک ، هانگ  نیرتگرزب  هللااب (2) ؛ نظلا  ءوس  رئابکلا  ربکأ 

هداد یهلا  باذع  هدعو  هک  یناهانگ  هب  .تسا  هریغص  ناهانگ  زا  يرایسب 
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.میراد مک  رایسب  رئابکلا » ربکأ   » هب ریبعت  .دنیوگ  یم  هریبک  هانگ  تسا ، هدش 

.تسا لاعتم  يادخ  هب  ندوب  نیبدب  گرزب ،  ناهانگ  نیرتگرزب  .تسا  يدنت  رایسب  ریبعت 

نم هب  ادخ  نیا  مناد  یم  دـنک ، یمن  لوبق  ار  نم  هب  وت  ادـخ  دزرمآ ، یمن  ار  نم  ادـخ  مییوگب : هک  نیا  ینعی  هچ ؟ ینعی  ندوب  نیبدـب 
منهج ار  نم  تسا ، هدرک  اهر  ار  نم  دنک ، یمن  باجتـسم  ار  نم  ياعد  دهد ، یمن  ار  نم  قزر  دشخب ، یمن  ار  نم  دریگ ، یم  تخس 

.تسا هریبک  ناهانگ  نیرتدب  نیا  درب ، یم 

یم یقالخا  لیاذر  دب و  تافص  هب  رجنم  اهنظ  ءوس  نیا  زا  يرایسب  .دوش  یم  هدیشک  رفک  هب  درک ، ادیپ  ادخ  هب  نظءوس  یـسک  یتقو 
.دوش

نکن تروشم  سک  هس  اب 

: نکن تروشم  سک  هس  اب  دندومرف : رتشا  کلام  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

زا ار  وت  هک  هدـم ، تکرـش  ار  لیخب  دوخ  تروشم  رد  رقفلا ؛ كدـعی  لـضفلا و  نع  کلذـخی  ـالیخب  کـتروشم  یف  نلخدـت  ـال  ( 1
.دناسرتب رقف  زا  دزاس و  مورحم  ناوتان و  ناسحا 

یم راتفرگ  رقف  هب  دـنیوگ : یم  مادـم  لیخب  ياه  مدآ  نوچ  نکن ؛ تروشم  لیخب  ياه  مدآ  اب  ینک ، تروشم  یـسک  اب  یتساوخ  رگا 
.نکن قافنا  دنیوگ : یم  مادم  .دنراد  یم  زاب  نارگید  هب  لضف  شزیر و  تواخس و  زا  ار  امش  يوش و 

.دهد یم  هولج  ار  تیناوتان  دنک و  یم  راوشد  وت  رب  ار  اهراک  هک  ریگن  تروشم  هب  زین  ار  وسرت  رومألا ؛ کیلع  فعضی  انابج  الو  ( 2
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یم نینچ  .دراذگ  یم  فعـض  ياه  هطقن  يور  تسد  مادم  .دـشک  یم  فعـض  هب  ار  وا  دریگ و  یم  ناسنا  زا  ار  تعاجـش  وسرت  مدآ 
.دوش یم  نانچ  دوش ،

تهاگن رد  ار  هنارگمتـس  يزودـنا  لام  هک  ریگن  تروشم  هب  زین  ار  دـنمزآ  صیرح و  و  دوجلاـب ؛ هرـشلا  کـل  نیزی  اـصیرح  ـال  و  ( 3
! دیارایب

تروشم .دنبلط  یم  زاین  هزادنا و  زا  شیب  دننک و  عمج  دنهاوخ  یم  مادـم  دنتـسه ، یهاوخ  هدایز  یبلط و  نوزفا  لابند  هک  ییاه  مدآ 
.دزادنیب علو  صرح و  یبلط و  نوزفا  هب  مه  ار  امش  دوش  یم  ثعاب  نانآ  اب 

هک دش  ثعاب  صرح  روخن ، ار  مدـنگ  نیا  دـندومرف : اما  دوب ، حابم  وا  يارب  زیچ  همه  .درک  نوریب  تشهب  زا  صرح  ار  مدآ  ترـضح 
.دیایب نوریب  تشهب  زا  دروخب و  ار  مدنگ 

یمرب تـشهب  هـب  یتشاذــگ ، راـنک  ار  صرح  ناـمز  ره  .درب  یم  نوریب  تـشهب  یتـحار و  شیاـسآ و  هاـفر و  زا  ار  مدآ  صرح  ینعی 
.يدرگ

دنسپان ياهتلصخ  أشنم  ادخ ؛ هب  نظ  ءوس 

: دندومرف دروم  هس  نیا  زا  دعب 

هزیرغ هس  نیا  ینعی  .تسادخ  هب  نظ  ءوس  همه  عماج  هک  دنتـسه  یفلتخم  ياهوخ  هس ، نیا  هللااب (1) : نظلا  ءوس  اهعمجی  یتش  زئارغ 
سرت لخب و  زا  دشاب  ترابع  هک  دیلپ  تشز و 

ص:129
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.دراد لاعتم  يادخ  هب  ینیبدب  رد  هشیر  همه  ایند ، صرح  و 

.دنک یمن  قافتا  هک  تسا  نیبدب  ادخ  هب  تسین ، راودیما  ادخ  هب  دهد ، یمن  ادخ  مهدب  رگا  دیوگ : یم  لیخب  مدآ 

ماجنا ار  اهراک  تعاجـش  شمارآ و  لامک  اب  دشاب ، نیب  شوخ  ادخ  هب  رگا  .دنک  یمن  هیکت  ادخ  هب  درادن ، ادـخ  هب  لکوت  وسرت  مدآ 
.دهد یم 

هب تسا ، قازر »  » ادخ تسا ، نیقزارلا » ریخ   » ادخ دنیوگ  یمن  .تسا  نیبدب  ادخ  هب  نیا  زاب  دنک ، یم  عمج  مادم  هک  مه  صیرح  مدآ 
.مهاوخ یمن  ار  هدنیآ  قزر  ادخ  زا  مه  نم  هتساوخن ، نم  زا  ار  هدنیآ  لمع  دنوادخ  دیوگ : یمن  .دناسر  یم  عقوم 

هب ینیب  دـب  نآ ،  هشیر  تسا .  لاـعتم  يادـخ  هب  نـظ  ءوـس  دنـسپان  ياهتلـصخ  نـیا  عماـج  دـنیامرف : یم  مالـسلا  هـیلع  ریما  ترـضح 
.تسادخ

أـشنم هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  تسا ، هریبک  ناـهانگ  نیرتگرزب  و  رئاـبکلا »  ربکأ   » ادـخ هب  ینیبدـب  دـیامرف : یم  اـم  تاـیاور  رگا  سپ 
: دیامرف یم  نآرق  .دنک  یم  راداو  ادخ  زا  ندش  ادج  رفک و  هب  ار  ناسنا  .تسا  یقالخا  لئاذر  دنسپان و  ياه  تلصخ  زا  يرایسب 

هب دـب  نامگ  امـش  ینعی  .دـیدوب  تکاله  روخ  رد  یمدرم  امـش  و  دـیدرک ، دـب  نامگ  و  اروـب (1) ؛ اـموق  متنک  ءوـسلا و  نظ  متننظو  »
وا دنک و  یم  ادج  بوخ  تافص  لئاذر و  اهریخ و  اه و  یبوخ  همه  زا  ار  ناسنا  ادخ  هب  ینیبدب  .دیدش  كاله  دیدرب و  لاعتم  يادخ 

.درب یم  منهج  قامعا  هب  ار 

ص:130
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نانح يادخ 

رازه .میرادـن  ریبک  شوج  ياعد  تیعماج  هب  ییاعد  .تسا  بحتـسم  ناضمر  كرابم  هام  لوا  بش  رد  ریبک  نشوج  ياـعد  ندـناوخ 
تـسا هدمآ  اعد  نیا  رد  هک  ادـخ  یماسا  زا  یکی  .دراد  يدـنلب  سب  یناعم  هک  تسا  هدـمآ  اعد  نیا  رد  لاعتم  يادـخ  تفـص  مسا و 

.تسا نانح » »

: دندومرف تسیچ ؟ نانح  يانعم  دندرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 

یم ور  تسا  هدرک  ضارعا  وا  زا  هک  یـسک  هب  هک  دـنیوگ  یم  یـسک  هـب  ناـنح  (1) ؛ هنع ضرعأ  نم  یلع  لـبقی  يذـلا  وه  ناـنحلا  » 
دهاوخ یم  هک  يا  هچب  لثم  .تسا  هدرک  رارف  ضارعا و  وا  زا  هک  يا  هدنب  هب  دروآ  یم  يور  هک  ییادـخ  ینعی  نانح ، يادـخ  .دروآ 
تبحم شزاون و  ار  وا  ردق  نآ  دننک ، یم  سامتلا  دننک ، یم  شزاون  دنـشک ، یم  ار  وا  زان  دـنیآ  یم  ردام  ردـپ و  دـنک ، رارف  هناخ  زا 

.دنکن رارف  ات  دننک  یم 

دنوادخ قایتشا 

: دومرف یحو  دوواد  ترضح  هب  دنوادخ 

مهلاصوأ تعطقت  یلإ و  اقوشاوتامل  مهیـصاعم  كرت  یلإ  یقوشو  مهب  یقفرو  مهل  يراـظتنا  فیک  ینع  نوریدـملا  ملعی  ول  دواد  اـی  »
منک و یم  ارادم  نانآ  اب  ردقچ  متـسه و  اه  نآ  رظتنم  ردقچ  نم  هک  دنتـسناد  یم  ما  يرارف  ناگدـنب  رگا  دوواد ، يا  (2) ؛ یتبحم نم 

قوش زا  مراد ، قایتشا  ناشناهانگ  كرت  هب  ردقچ 

ص:131
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نم زا  هک  یناـسک  رگا  دـیامرف : یم  دـنوادخ  دـش ! یم  هعطق  هعطق  ناشندـب  ياـضعا  نم  تبحم  زا  دـندرپس و  یم  ناـج  نـم  رادـید 
كرت ار  هانگ  اهنیا  مراد  قوش  مراد و  ار  اهنآ  تشگرب  راظتنا  مراد و  تسود  ار  اهنآ  ردقچ  ادـخ  نم  هک  دـننادب  دـنا ، هدرک  ضارعا 

زا ناشندب  دنب  دنب  نم  تبحم ، رطاخ  هب  دننادب ! شاک  يا  .دنریم  یم  دننک و  یم  یهت  بلاق  نم  قوش  زا  دنیایب ، نم  فرط  هب  دننک و 
: دومرف دعب  .دوش  یم  ادج  مه 

نآ .تسا  يرارف  ياه  هدنب  هب  تبـسن  نم  هدارا  نیا  دوواد ! يا  یلع ؛ نیلبقملاب  یتدارإ  فیکف  ینع  نیربدملاب  یتدارإ  هذه  دواد ! ای  »
!؟ درک مهاوخ  هچ  اهنآ  اب  دنیآ ، یم  نم  تمس  هب  لیم  لابقا و  اب  هک  یناسک 

: دراد یم  هضرع  هبنش  زور  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  منکیم ! شزاون  ردقچ  ار  اهنآ 

هتمحر و عساو  نم  طنق  نم  یلع  طخاسلا  هبنذ  میظع  نم  هیلا  بات  نم  یلع  باوتلا  هرکذ  نع  ضرعأ  نم  یلع  لبقملا  هللا  الإ  هلإ  ـال  »
هبوت .دروآ  یم  يور  دنک ، یم  ضارعا  وا  دای  زا  هک  یـسک  هب  هک  ییادخ  نآ  .تسین  ادـخ  زج  يدوبعم  (1) ؛ هحور لجاع  نم  سئی 

زا ددرگ و  دیماان  شا  هدرتسگ  تمحر  زا  هک  یـسک  رب  هک  ییادخ  .دریذپ  یم  دنک ، هبوت  وا  يوس  هب  شگرزب  هانگ  زا  هک  ار  یـسک 
! دوش یم  نیگمشخ  دشاب ، سویأم  شکیدزن  ینامداش  حور و 

ص:132
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هناخ بحاص  تخانش 

مدآ .میوش  یم  ادخ  نامهم  ناضمر  هام  رد  ام  هک  دشاب  نیا  نآ  زمر  دـیاش  .تسا  هام  لوا  بش  يارب  ریبک  نشوج  ياعد  دورو  لصا 
؟ تسیک نامحر  تسیک ، میحر  تسیک ، نام  تسیک ، ناتح  .دوش  یم  یسک  هچ  نامهم  دنادب  دسانشب و  ار  هناخ  بحاص  دیاب  لوا 

ياه مسا  مادم  .دینکن  ادیپ  بضغ  مسا  دوخ  تسد  ناتـشگنا  هزادـنا  هب  دـیاش  ریبک  نشوج  گرزب  ياعد  نیا  رد  هک  تسا  بیجع  و 
یم ادـخ  هدورطم ! » لک  أجلم  «، » نیبصاعلا أجلم  «، » نیدوجألا دوجأ  «، » نیمرکـألا مرکأ  «، » نیمحارلا محژا   » .تسا تمحر  لاـمج و 

.میوش یم  دراو  یسک  هچ  رب  مینک ، وگ  تفگ و  میهاوخ  یم  یسک  هچ  اب  مینادب  دیاب  .مهد  یم  هانپ  اه  هدش  درط  هب  نم  دیوگ :

تاـسلج .دوـب  يراوـگرزب  درم  ناـشیا ، نادرگاـش  ماـما و  ترـضح  ناـکیدزن  زا  هیلع  هللا  هـمحر  يوـسوم  لاـمک  دیـس  اـقآ  موـحرم 
.دناوخب ار  ریبک  نشوج  تالمج  نیا  زا  یشخب  دوب  دیقم  دوخ  تاسلج  رد  ناشیا  .تشاد  یصوصخ 

سرباسح نیرتهب 

: میناوخ یم  ریبک  نشوج  ياعد  ود  هاجنپ و  دنب  رد 

ای ! » یتسه ییاقآ  بوخ  یتسه ، ییادـخ  بوخ  ینعی  .بوخ  ینعی  معن » ! » یتسه يرگباسح  بوخ  هک  یـسک  يا  بیـسحلا ؛  معن  ای  »
قلخ تسد  هب  باسح  دشاب ، شدوخ  اب  ام  باسح  هشیمه  دنک  ادـخ  یتسه ! یـسرباسح  بوخ  هک  ییادـخ  يا  ینعی  بیـسحلا ،» معن 

ار مدآ  قح  مه  دعب  .دنزادنا  یم  یتخس  هب  ار  مدآ  هک  دتفین 

.دنهد یمن 
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.تسا هدش  ایبنا  همه  لضفا  مه  نیمه  يارب  .تسا  هدرکن  ار  قلخ  يرادفرط  هدوبن و  نارگن  قلخ  يارب  ام  ربمغیپ  لثم  سک  چیه 

راکهنگ نم  تما  رد  اراگدرورپ ! راب  درک : ضرع  نابرهم  يادـخ  هب  ملـس  لا و  هیلع و  هللا  لـص  نأـشلا  میظع  ربمغیپ  جارعم  بش  رد 
.دنوشن هدنکفارس  هدنمرش و  حضتفم و  اه  تما  رگید  دزن  ات  نک  راذگاو  نم  هب  ار  اهنآ  باسح  .دراد  دوجو 

ام ربمغیپ  تسد  يور  لاعتم  يادخ  .تسا  رتزوسلد  رت و  نابرهم  ردقچ  ادخ  نیبب  .دندومرف  ار  نیا  يزوسلد  تبحم و  يور  زا  ربمغیپ 
: دومرف .دز 

ثیحب ال يدحو  مهبـساحأف  اضیآ  دنع  اهفـشک  هرکا  اناف  كریغ  دنع  مهبویع  فشک  تهرک  اذاف  کنم  يدابعب  فأرا  انآ  یبیبح  ای  »
ریغ دزن  ناشیاهیتشز  هک  يراد  یمن  شوخ  وت  رگا  .مرت  نابرهم  وت  زا  مناگدنب  هب  نم  نم ، بیبح  يا   : (1) يریغ » مهتارثع  یلع  علطی 

زج هک  نانچ  نآ  مشک ؛ یم  باسح  نانآ  زا  ییاهنت  هب  نم  سپ  .يدرگ  هاـگآ  نآ  زا  زین  وت  مهاوخ  یمن  نم  ددرگ ، راکـشآ  تدوخ 
! دوشن هاگآ  ناشناهانگ  زا  یسک  نم 

! شاب دوخ  سرباسح 

: تسا هدومرف  مه  رتالاب  نیا  زا  نآرق  رد  ادخ  دندومرف : یم  یبالود  ياقآ  جاح  موحرم  تسیچ ؟ رتالاب  نیا  زا 

.یشاب دوخ  سرباسح  تدوخ  زورما  هک  تسا  یفاک  ناوخب ؛ ار  تا  همان  (2) ؛ ابیسح یلع  مویلا  کسفنب  یفک  کباتک  أرقا  »

ص:134

ص 281. ج 2 ، تاداعسلا ، عماج  - 1
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دوخ سرباـسح  تدوخ  .نک  تواـضق  مه  تدوخ  ناوخب ، تدوخ  .مهد  یم  وت  دوخ  تسد  ار  وـت  لـمع  هماـن  نم  دـیوگ : یم  ادـخ 
.مراد لوبق  ار  وت  نم  شاب ،

لاف .مینکب  یبوخ  ياه  تواضق  نک ، تواضق  وت  دوخ  .منک  یمن  هاگن  مه  نم  دـیوگب : دـهاوخیم  انعم  کـی  هب  .تسا  بیجع  یلیخ 
! ربب تشهب  هب  ار  نم  شخبب ! وت  یلو  تسا ، هایس  نم  هدنورپ  همه  ایادخ ! مییوگب : .مینزب  بوخ 

تواضق تسرد  امـش  مراد ، لوبق  ار  وت  دوخ  نم  ینعی  ابیـسح ،» کیلع  مویلا  کسفنب  یفک  ! » دراد دوجو  تراشب  رایـسب  هیآ  نیا  رد 
.دنتـسه نیبدب  ادخ  هب  .میتسه  منهج  قحتـسم  ام  دنیوگ : یم  دننیب و  یم  .دـننک  یم  يدـب  تواضق  قفانم  رفاک و  ياه  مدآ  اهتنم  نک 

.درادن يراک  ادخ  يارب  دشخب ، یم  ادخ  دنیوگب  ددنبب ، بوخ  دنشاب ، نیب  شوخ  اعقاو  مه  اج  نامه  رگا 

بیبط نیرتهب 

وا زا  دـهدب ، تاجن  ار  وا  دـهاوخ  یم  دـهاوخ ، یم  ار  دوخ  راـمیب  ریخ  بیبط  یتسه ؟ یبوخ  بیبط  هک  ییادـخ  يا  بیبطلا ؛ معن  اـی  »
؟ ادخ زا  رتهب  یبیبط  هچ  .دنک  يریگ  تسد 

بقارم نیرتهب 

ربمغیپ هکئالم و  رگا  .تسام  بقارم  بیقر و  ادخ  .یتسه  بظاوم  یتسه ! ینابهگن  بوخ  هک  ییادخ  يا  بیقرلا ؛ معن  ای 
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.تسا دوخ  ياه  هدنب  بقارم  ادخ  .تسا  یبوخ  نابهگن  ادخ  دوخ  دننیب ، یم  هک  دننیبن  مه  ماما  و 

دنوادخ رات  روت و  ریت و 

.دراد رات  مه  دراد ، روت  مه  دراد ، ریت  مه  ادخ  دندومرف : یبالود  ياقآ  جاح  موحرم 

اهریت نیا  .دنک  یم  راکش  ریت  اب  ار  اه  يرارف  .دنک  یم  راکش  ار  اهنآ  یشحو  يوهآ  دننام  .دنا  يرارف  هک  تسا  یناسک  نآ  يارب  ریت 
دنز یم  وا  هب  ردـقنآ  .دوش  یم  رای  هتفرگ  دوش ، یم  دـنلب  وا  هلان  دروخ و  یم  گنـس  هب  وا  رـس  .تسا  تائالتبا  اه و  يراتفرگ  نامه 

.ددرگرب دوش و  دنلب  وا  هللا » ای   » و بر » ای   » هک

ياهروت همه  بوخ ، باتک  بوخ ، هسلج  بوخ ، تسود  .دنک  یم  نهپ  روت  دنتسه ، طسوتم  دنتـسین ، يرارف  یلیخ  هک  یناسک  يارب 
دریب ادخ  تمس  هب  دنک و  دیص  دنتسه  ادخ  هار  رد  هک  ار  یناسک  ات  تسا  هدش  هدرتسگ  یهلا  هدرتسگ  ماد  .تسا  دنوادخ 

بلق رد  وا  .دنک  یم  شزاون  ار  اهنآ  رات  اب  .دراد  رات  دنروآ  یم  ادخ  هب  ور  هک  یناسک  يارب  .تسا  رات  تسا  رتابیز  رایـسب  هک  یموس 
.دورب ادخ  فرط  هب  دوش و  هدنک  اج  زا  اهنآ  لد  هک  دنز  یم  ییاهرگنلت  .دزاون  یم  ناج  حور و  و 

: دندرک یم  رارکت  دایز  ار  رعش  نیا  ینیدلا  ءاهب  هللا  تیآ  موحرم 

تسا لد  شوگ  رد  هشیمه  ادخ  زاوآ 

ادخ زاوآ  هب  شوگ  دهد  هک  لد  وک 

هب ادخ  هک  ترطف  نادجو و  نامه  یهلا ، تاماهلا  اه و  همغن  نامه 
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تجح ات  .دوش  یمن  راگتـسر  سک  چـیه  دـنکن ، مامت  ار  تجح  دـنکن و  وگ  تفگ و  رگا  .دـنک  یم  وگ  تفگ و  همه  اب  نآ  هلیـسو 
.دنک یمن  خیبوت  ار  یسک  ادخ  دوشن ، مامت 

شناگدنب اب  دنوادخ  ياوجن 

یم تبحص  ناسنا  اب  ادخ  تاقوا  يرایـسب  رد  .مدرک  تبحـص  وت  اب  .مداد  ناشن  وت  هب  ار  دوخ  یگدنز  ياج  ياج  رد  نم  دیوگ : یم 
: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  .دنک 

« مهلوقع تاذ  یف  مهملک  مهرکف و  یف  مهاجان  دابع  تارتفلا  نامزآ  یف  ههربلا و  دـعب  ههربلا  دـعب  ههربلا  یف  هءالآ  تزع  حرب هللا  ام  »
هدوب و یناگدـنب  ناربماـیپ ، عولط  ياـه  هلـصاف  رد  و  یناـمز ، ره  رد  هراومه ، وا -  ياـه  تمعن  تسا  یمارگ  هک  ار -  دـنوادخ  : (1)

یحو هلیـسو  هب  ایبنا  اب  ادـخ  دـیوگ ! یم  نخـس  ناشیا  اـب  اـهدرخ  قمع  رد  دـنک و  یم  تاـجانم  ناـنآ  اـب  نطاـب  رکف و  رد  هک  تسه 
ياهادـن نیا  ناسنا ، اب  اصوصخم  تادوجوم  همه  اـب  .دـنک  یم  تبحـص  يرگید  وحن  هب  مه  دوخ  قلخ  همه  اـب  .دـنک و  یم  تبحص 

.تسا هدیشک  ادخ  تمس  هب  هدرک و  لوحتم  ار  يرایسب  ینورد 

کیدزن نیرتهب 

زا رت  کیدزن  سک  چیه  .دنتسه  کیدزن  ام  هب  هک  یتادوجوم  نایم  رد  یتسه ! یکیدزن  بوخ  هک  ییادخ  يا  ؛ » بیرقلا معن  ای  »

ص:137

ص 325. ج 66 ، راونألا ، راحب  ص 59 ، ج 1 ، بولقلا ، داشرا  هبطخ 222 ،  هغالبلا ، جهن  - 1

تباجا رارسا  www.Ghaemiyeh.comاعد و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 270زکرم  هحفص 155 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14070/AKS BARNAMEH/#content_note_137_1
http://www.ghaemiyeh.com


ینعی رت  کیدزن  ندرگ  گر  زا  .مینک  انعم  ار  نیا  میناوت  یمن  الـصا  .تسا  رت  کیدزن  اـم  هب  ندرگ  گر  زا  .تسین  ناـبرهم  يادـخ 
ام .تسادخ  زا  همه  ام ، سفن  ام ، یتسه  ام ، نطاب  ام ، رهاظ  ام ، هوق  ام ، لوح  ینعی  .تسوا  تسه  هچ  ره  میتسه و  چیه  ام  ینعی  هچ ؟

.میتسه چیه 

یندرک و كرد  .مینک  اـنعم  میناوت  یمن  ار  هیآ  نیا  .میرتکیدزن  وا  هب  وا  گرهاـش  زا  اـم  و  (1) ؛  دیرولا لـبح  نم  هیلإ  برقأ  نحن  «و 
.تسا لح  ام  تالکشم  همه  میدرک ، كرد  رگا  .تسا  ینتفای 

یهلا دودح 

.دیراذگن رتارف  ار  اپ  دوخ  دح  زا  .دینکن  زواجت  ادخ  دح  هب  هک  میراد  ثیدح  هیآ و  ام  دندومرف : یم  ناگرزب  زا  یکی 

! دینکن زواجت  نآ  زا  .تسا  یهلا  ياهزرم  دودح و  اهنیا  (2) ؛  اهودتعت » الف  هللا  دودح  کلت  » 

، مدرم ناج  لام و  وربآ و  میرح  هب  دنکن ، زواجت  نارگید  دح  ول  هب  مدآ  هک  تسا  نیا  نآ  يرهاظ  يانعم  .دینکن  زواجت  دوخ  دـح  زا 
ات مییوگب  میراذـگب ، شک  طخ  کی  مییایب  بوخ  .دـینکن  زواجت  مه  ادـخ  دـح  هب  هک  تسا  نیا  رگید  يانعم  اما  .دـنکن  احم  زواجت 

.تسادخ دح  دعب  هب  اجنیا  زا  تسا ، نم  دح  اجنیا 

نآ هجیتن  دینک ، تقد  بوخ  ار  نیا  رگا  .تسا  یفیطل  رایسب  يانعم 

ص:138
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اجنیا زا  ادخ ، دح  اجنیا  ات  دننک  نیعم  دـنیایب  هک  میدروآ  ار  ایبنا  میدروآ ، ار  ناسدـنهم  ام  دـندومرف : ناشیا  .دـیآ  یم  رد  ابیز  یلیخ 
.مراذگب ادخ  دح  هب  اپ  دیابن  نم  تسا و  نم  دح 

دوخ ندب  يور  .تسین  ادخ  يارب  اجنیا  تفگ  ناوتب  هک  نک  ادیپ  اج  کی  امـش  .تسادخ  يارب  میدید  میتشاذگ ، شک  طخ  اجک  ره 
امـش يارب  دنتفگ : میتشاذگ ، دوخ  لد  يور  .تسادخ  يارب  دنتفگ : .میتشاذگ  دوخ  مشچ  يور  .تسادـخ  يارب  دـنتفگ : .میتشاذـگ 

! تسادخ يارب  همه  دراذگ ؟ یم  دح  ام  يارب  وا  يدحال  ایآ  .تسادخ  يارب  تسین ،

دنوادخ يدح  یب 

سک چیه  يارب  وا  يدحال  الصا  .تسین  ام  يارب  يدودح  چیه  .میشاب  لئاق  دیابن  دوخ  يارب  يدح  چیه  ام  ینعی  تسا ، یفیرظ  هتکن 
فطل وا ، تمحر  هرطیـس  رد  ام  همه  ینعی  .دناوخ  یم  ار  ام  همه  هحتاف  ، (1)« ضرألا تاوامسلا و  رون  هللا  هیآ «  .تسا  هتـشاذگن  دح 

.تسوا میتسه  هچ  ره  ام  ینعی  .دراذگ  یمن  یتسه  یسک  يارب  وا ، قلطم  یتسه  ینعی  .میتسه  وا  یتسه  وا ، دوجو  وا ،

دمحا دیس  جاح  موحرم  دنیوگ : یم  دنک ! رارف  وت  تموکح  ورملق  زا  دناوت  یمن  یـسک  تقو  (2) ؛  « کتموکح نم  رارفلا  نکمیال  » 
نم رارفلا  نکمیال  و   » هلمج نیمه  هب  هدناوخ ، یم  دایز  ار  لیمک  ياعد  یضاق ، موحرم  داتسا  ییالبرک ،

ص:139

 . هیآ 35 رون ، هروس  - 1
.لیمک ياعد  ص 131 ، نانجلا ، حیتافم  ص 707 ؛ ج 2 ، لامعألا ، لابقإ  - 2
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.تسا هداد  یمن  همادا  رگید  .دناوخب  هتسناوت  یمن  هدیسر  یم  هک  کتموکح »

.تسا نم  يارب  دعب  هب  اجنیا  زا  تسادخ و  يارب  اجنیا  ات  اجنیا  زا  هک  ییوگب  رگا  .تسا  یقیقد  يدـیحوت  ینافرع و  رایـسب  هتکن  هتبلا 
ادـخ تموکح  ورملق  رد  هک  ینک  ادـیپ  یناوت  یمن  ار  ییاج  .درادـن  ذوفن  ای  درادـن  تیکلم  درادـن ، تموکح  اجنیا  رگید  ادـخ  سپ 

.دننک یم  نایب  هداس  نابز  هب  ار  لماک  دیحوت  ینعی  .دشابن 

«! بیرقلا معن  ای   » .دهد یم  ام  هب  ار  اه  شمارآ  همه  تسا و  هدز  رانک  ار  اه  يرود  همه  وا  یکیدزن  تسا ! یکیدزن  بوخ 

هدنهد خساپ  نیرتهب 

ار وت  نفلت  .دـنهد  یمن  باوج  یتـحار  هب  يورب  يا  هرادا  ره  رد  یتـسه ! يا  هدـنهد  خـساپ  بوـخ  هک  یـسک  يا  بیجملا ؛» معن  اـی  »
رارـصا ردقچ  مینز ؟ یم  ار  قلخ  هناخ  رد  ردقچ  تسا !؟ مک  ام  لقع  ارچ  دـنهد ، یمن  باوج  ار  وت  ياه  کمایپ  دـنهد ، یمن  باوج 

؟ مینک یم 

ایند تورم  یب  بابرا  رد  رب 

؟ دیآرد هب  یک  هجاوخ  هک  ینیشن  دنچ 

یم رد  میور و  یم  مه  زاب  دنهد ، یمن  مه  ار  ام  باوج  دننز ، یم  مه  ام  رـس  رب  مینک ، یم  مه  رارـصا  مادم  میور ، یم  قلخ  هناخ  رد 
.میشاب نیب  شوخ  رادقم  کی  .مینک  رواب  رادقم  کی  دییایب  تسا ! يا  هدنهد  باوج  بوخ  ادخ  اما  .مینز 

کی تفر  رفن  کی  دومرف : یم  تشاد  ییابیز  رایسب  مالک  يراوگرزب  کی 
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! میهد یمن  ماو  امـش  هب  تفگ : درک و  هاگن  .دوب  یبوخ  مدآ  دنمراک  نآ  .درک  یـسررب  ار  هدـنورپ  کناب  دـنمراک  دریگب ، ماو  یکناب 
، مهدـیمن ماو  وت  هب  ییوگ  یم  امـش  هتخوس ؟ ناـهد  هدروخن و  شآ  هدرکن ، راـک  مدـشن  هجوتم  تفگ : نک ! رکـشت  اـم  زا  مه  یلیخ 

؟ دوش یم  يروط  نیا  هنوگچ  نک !؟ رکشت  مه  یلیخ 

رایـسب دـیوگ : یم  .مهاوخ  یم  ماو  نم  دـیوگ : یم  دـیآ  یم  تفگ : روطچ ؟ تفگ : .يدرکن  دروخرب  سنجدـب  مدآ  اـب  امـش  تفگ :
لوط هام  هس  ود  .نک  یفرعم  نماض  رفن  هس  ود  دیوگ : یم  تبون ، هام  دـنچ  زا  دـعب  .شاب  تبون  رد  .سیونب  ار  دوخ  ياضاقت  بوخ ،

یم دعب  دناود ، یم  ار  امش  لاس  ود  لاس ، کی  هام ، شـش  .نک  یفرعم  يرگید  نماض  دندشن ، لوبق  اه  نماض  دیوگ : یم  .دشک  یم 
.میهد یمن  مییوگ  یم  امش  هب  لوا  نیمه  ام  .میهد  یمن  ماو  امش  هب  دیوگ :

.میهد یمن  ماو  وت  هب  دیوگ : یم  لوا  زا  .دنک  یم  تحار  ار  مدآ  لایخ  اقآ  نیا  .تسا  هدوب  یبوخ  مدآ  یلیخ  دزرمایب ، ار  وا  ردپ  ادخ 
، دنهد یم  اجنیا  .دنراد  بلط  ام  زا  اهرازه  هدعب  دنهدن ، ای  دـنهدب  تسرد  ایآ  .دـنراذگ  یم  تنم  ام  رب  دـنهدیم ، ماو  هک  مه  یناسک 

.دنهاوخ یم  زیچ  ام  زا  رگید  ياج  هد 

.دنک یم  هفاضا  مه  دعب  .دنک  یم  فطل  مه  دعب  .دهدیم  تنم  نودب  .تسا  يا  هدنهد  باوج  بوخ  .تسا  بیجملا » معن   » ادخ اما 

تسود نیرتهب 

بوبحم هک  یناسک  .تسا  یتسود  بوخ  ادخ ؟ زا  رتهب  یتسود  هچ  یتسه ! یتسود  بوخ  هک  ییادخ  يا  بیبحلا ؛ معن  ای  » 
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يزاجم ياه  قشع  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  .دـنوش  یم  يزاـجم  قشع  راـتفرگ  دـننک ، یمن  ادـیپ  تسادـخ  هک  ار  دوخ  یعقاو 
: دندومرف دندیسرپ ،

تبحم دـنوادخ  ور  نیا  زا  دـشاب ، یم  یلاـخ  ادـخ  داـی  زا  هک  تسا  ییاـه  لد  (1) ؛ هریغ بح  هللا  اـهقاذأف  هللا  رکذ  نع  تـلخ  بوـلق 
.دنا هدیدن  ار  ادخ  لامج  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دنوش ،  یم  دارفا  يورباو  مشچ  قشاع  هک  یناسک.تسا  هتـشاذگ  نآ  رد  ار  نارگید 

.دنا هدش  رادیاپان  ياه  هولج  نیا  راتفرگ  .دنا و  هدادن  یلصا  ربلد  یلصا و  بحاص  هب  لد 

، دز یم  دوخ  تروص  رس و  هب  درک ، یم  هراپ  ار  دوخ  هقی  .تفر  ایند  زا  دوب ، وا  زیچ  همه  هک  وا  قوشعم  .دوب  هدش  هاوخ  رطاخ  یسک 
قوشعم نم ، بوبحم  تفگ : يرب ؟ یم  نیب  زا  ار  دوخ  يراد  ارچ  تفگ : .تشاد  یلقاع  رایسب  تسود  کی  .دنک  یم  ار  دوخ  ياهوم 

.تفر نیب  زا  نم 

هن هک  ریگب  تسود  نک و  لوبق  ار  ییادخ  ورب  یتفرگ ؟ یندرم  تسود  یتفر  ارچ  تفگ : ارچ ؟ تفگ : .نزب  دوخ  رـس  هب  یکی  تفگ :
هن دریم ، یم 

تـسود ادـخ  اب  ارچ  دـنک ، ادـیپ  تسود  دـهاوخ  یم  هک و  مدآ  بیبحلا !» معن  ای   » .تسا هراـک  همه  تسه و  اـج  همه  .دوش  یم  رود 
؟ دوشن

لیکو نیرتهب 

! ینک یم  ار  ام  یتسرپرس  تلافک و  بوخ  هک  ییادخ  يا  لیکولا ؛» معن  ای  » 

ص:142
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.دریگب لـیکو  ار  ادـخ  دریگب ، لـیکو  مه  ار  یـسک  دـهاوخ  یم  مدآ  رگا  یتـسه ! یلیکو  بوخ  هک  ییادـخ  يا  لـیکولا ،» معن  اـی  » 
.دنک یم  ارجا  ام  دوخ  زا  رتهب  ار  ام  ياهراک  وم  هب  وم  هک  یلیکو 

رواپ نیرتهب  الوم و  نیرتهب 

: مییوگ یم  نایاپ  رد  و 

! یتسه یبوخ  روای  هک  ییادخ  يا  یتسه و  یبوخ  رایتخا  بحاص  هک  ییادخ  يا  ریصنلا ؛ » معن  ای  یلوملا  معن  ای  » 

لیفک ام ، لیکو  ام ، يالوم  یبوخ ، رواب  هچ  یبوخ ، ياقآ  هچ  یبوخ ، يالوم  هچ  .دروایب  لاح  ار  همه  بلق  هللا  ءاـش  نإ  اـه  « معن  » نیا
.میشاب نیب  شوخ  ادخ  نیا  هب  تسا ، نابرهم  يادخ  ام  بیسح  ام ، بیبط  ام ، بیقر  ام ، بیرق  ام ، بیجم  ام ، بیبح  ام ،
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(2) ادخ هب  ینیب  شوخ  اعد و  متشه : راتفگ 

هراشا

144 ص :
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تشهب ياهب 

: دندومرف ملسو  لا  هیلع و  هللا  لص  ادخ  لوسر  .تسا  تاکرب  تاریخ و  اه و  یبوخ  همه  اشنم  لاعتم  يادخ  هب  ینیب  شوخ 

تبسن هک  نیا  رگم  دریمب ، امش  زا  کی  چیه  دیابن  (1) ؛ هنجلا نمث  هللااب  نظلا  نسح  الق  هللااب  نظلا  نسحی  وه  الإ و  مکدـحآ  نتومیال 
.تسا تشهب  ياهب  دنوادخ ، هب  ینامگ  شوخ  هک  دشاب ؛ نامگ  شوخ  لاعتم  دنوادخ  هب 

ار ناـسنا  ادـخ  هب  نظ  نسح  هک  روـط  ناـمه  .دراد  ار  تشهب  شزرا  .تسا  تشهب  تمیق  لاـعتم  يادـخ  هـب  ندرب  نـیب  شوـخ  ینعی 
: دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ  هک  نانچ  .دوش  یم  نتفر  منهج  ثعاب  مه  ادخ  هب  ینامگدب  ینیبدب و  دنک ، یم  یتشهب 

ادـخ هب  دـب  نامگ  ینعی  .دـیدوب  تکاله  روخ  رد  یمدرم  امـش  و  دـیدرک ، دـب  نامگ  و  (2) ؛  « اًروـُب اًـمْوَق  ُْمْتنُکَو  ِءْوَّسلا  َّنَظ  ُْمْتنَنَظَو  »
منهج شتآ  هب  نداتفا  رد  امش و  تکاله  بجوم 
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.تساهطوقس اه و  تکاله  مامت  أشنم  تسا و  یگرزب  رایسب  هانگ  لاعتم  يادخ  هب  ینیبدب  .تسا 

هب دراد ، نانیمطا  تسا و  نیب  شوخ  دوخ  ردام  هب  هک  يریغـص  لفط  کـی  هزادـنا  هب  اـم  رگا  دـندومرف : یم  تجهب  هللا  تیآ  موحرم 
یمن سابل  دهد ، یمن  اذغ  نم  هب  نم  ردام  دیوگ  یمن  تقو  چیه  کچوک  هچب  کی  .دش  یم  تسرد  ام  راک  میدوب ، نیب  شوخ  ادخ 

.دنتسین نیبشوخ  دنرادن و  نانیمطا  دوخ  يادخ  هب  هزادنا  نیا  اه  یلیخ  .تسین  نیبدب  ردام  هب  دنک ، یم  اهر  ار  نم  ای  درخ ،

دنوادخ هدعو 

: دیامرف یم  دنوادخ 

هاـگ رهو  (1) ؛  « َنوُدُـشْرَی ْمُهَّلََعل  ِیب  اوـُنِمُْؤْیلَو  ِیل  اُوبیِجَتْـسَْیلَف  ِناَـعَد  اَذِإ  ِعاَّدـلا  َهَوـْعَد  ُبیِجُأ  ٌبیِرَق  یِّنِإَـف  یِّنَع  يِداَـبِع  َکـَلَأَس  اَذِإَو  »
سپ منک ، یم  تباجا  دـناوخب  ارم  هک  یماگنه  هب  ار  هدـننکاعد  ياعد  و  مکیدزن ، نم  وگب  دنـسرپب ، نم  هراـب  رد  وت  زا  نم ، ناگدـنب 

دشاب دنروآ ، نامیا  نم  هب  دنهن و  ندرگ  ارم  نامرف  دیاب  نانآ 

امش .متسه  باوج  هدامآ  متـسه ، کیدزن  نم  دیامرف : یم  لاعتم  يادخ  .دراد  دوجو  هیآ  نیا  رد  يدنلب  رایـسب  بلاطم  .دنبای  هار  هک 
.تسا تالمج  نیا  رد  تفاطل  یلیخ  .رادرب  ار  عناوم  .ایب  تسرد  طقف 
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یهلا هدرتسگ  توعد  تباجا 

ربمغیپ رازه   124 تسا ، قلطم  ینغ  هک  ییادخ  .دینک  تباجا  دییایب  مدرک ، توعد  متخادنا ، هرفـس  نم  دیوگ : یم  یل » اوبیجتـسیلف  » 
فرط هب  دـییایب  دـنیوگ : یم  .دـننک  یم  توعد  دـنراد  همه  یبرم  هدـنیوگ و  ملاع و  ظـعاو و  همه  نیا  .تسا  هداتـسرف  توعد  يارب 

ادخ هب  .دینک  رواب  رادقم  کی  ارم  دییایب  دیوگ : یم  ادخ  .دنتـسه  ادخ  يوس  هب  هدننک  توعد  همه  .اه  یبوخ  فرط  هب  دییایب  ادـخ ،
.مینک رواب  ار  وا  ياه  هدعو  هرذ  کی  .میشاب  نیب  شوخ 

« هغالبلا جهن   » نارک یب  سونایقا 

کی دـنک ! تمحر  درک ، ایحا  ار  هغالبلا  جـهن  داینب  هک  یتشد  ياقآ  موحرم  ادـخ  .تسا  فیح  اعقاو  .دـینک  رورم  ار  هغـالبلا » جـهن  »
لاح حرـش  نم  هک  تسا  نیا  منک ، راک  هغالبلا » جهن   » هرابرد نم  دـش  ثعاب  هک  نیا  تلع  تسا : هتـشون  .داد  ناکت  ارم  ناشیا  هلمج 
هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  هغالبلا » جـهن   » راب تسیود  نم  دوب : هتـشون  .مدـناوخ  یم  ار  یحیـسم  دنمـشناد  ملاـع و  نیا  قادروج ، جرج 

.مدناوخ ار  مالسلا 

زا یلیخ  مشاب ، هدـناوخن  راب  کی  تسا  نکمم  یناحور  نم  هک  درک  داجیا  نافوط  نم  رد  مالک  نیا  دـیوگ : یم  یتشد  ياقآ  موحرم 
.دنشاب هدرکن  رورم  ار  هغالبلا » جهن   » راب کی  دیاش  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ناتسود  نایعیش و 

راب رازه  زا  شیب  ار  ترـضح  هبطخ  کی  طقف  نم  دیوگ : یم  تسا ، تنـس  لها  زا  هک  هغالبلا » جهن   » حراش یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا 
ره مدناوخ و 
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نآ هملک  کی  یهاگ  هک  تسا  ینارک  یب  سونایقا  .تسا  دنمـشزرا  رایـسب  هداعلا و  قوف  يا  هنیجنگ  نیا  اعقاو  .مدش  لوحتم  مه  راب 
.دیاشگ یم  ام  يور  هب  ار  فراعم  زا  ییایرد 

دنوادخ هدوشگ  ياهرد 

: دنیامرف یم  .دنراد  هغالبلا » جهن   » رد یلاع  دنلب و  رایسب  هلمج  هس  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

حتفیل هباجإلا و ال  باب  هنع  قلغی  ءاعدلا و  باب  دبع  یلع  حتفیل  هدایزلا و ال  باب  هنع  قلغی  رکـشلا و  باب  دبع  یلع  حتفیل  هللا  ناک  ام 
رکش هب  رما  دیاشگب و  ار  يرازگساپس  رکـش و  رد  ياهدنب  رب  دنوادخ  تسین  نکمم  �رفغملا (1) ؛ باب  هنع  قلغی  هبوتلا و  باب  دـبعل 

زا هک  دهد  نامرف  دیاشگب و  ار  تساوخ  رد  اعد و  رد  تسین  نکمم  .دیازفین و  وا  تمعن  رب  ددنبب و  شیور  هب  ار  ینوزفا  رد  و  دـنک ،
هب ار  شزرمآ  رد  دیاشگب و  ار  هبوت  رد  تسین  نکمم  .دریذپن و  ار  وا  تساوخرد  ددنبب و  شیور  هب  ار  ندـش  اور  رد  و  دـنهاوخب ، وا 

! دزرماین ار  شهانگ  ددنبب و  شیور 

: دنا هدومرف  نایب  ناسنا  يونعم  يدام و  تالکشم  لح  يارب  یساسا  راکهار  هس  يدیلک و  هتکن  هس  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

يور هب  ار  يراذـگ  ساپـس  رکـش و  رد  ادـخ  تسین  نکمم  .تسا  رکـش  اه  تمعن  ندـش  داـیز  راـکهار  دـنیامرف : یم  لوا : راـکهار 
رد یلو  دنک ، زاب  ياهدنب 

ص:150
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.ددنبب وا  رب  ار  تمعن  ندرک  دایز 

، کیراب بآ  نامه  مک ، قزر  نامه  دـیا ؟ هدروآ  اج  هب  هداد  امـش  هب  ادـخ  هچنآ  رکـش  اـیآ  .میراد  دوبمک  اـم  دـنیوگ : یم  يرایـسب 
اعطق روایب ، اج  هب  ار  اهنآ  رکش  امـش  .میتسه  یبلط  هدایز  لابند  میدرواین و  اج  هب  ار  اه  نامه  رکـش  ام  .تمعن  نامه  یتمالـس ، نامه 

.دنک یم  دایز  هک  تسادخ  یمتح  هدعو  نادب 

! مییازفا یم  ار  امش  دیشاب ، رازگ  رکش  رگا  (1) ؛ ْمُکَّنَدیِزََأل »  ُْمتْرَکَش  ِْنَئل  »

دنک و زاب  يا  هدنب  يور  هب  ار  رکـش  رد  ادخ  تسین  نکمم  دـیامرف : یم  .دـهد  یم  ناکت  ار  ناسنا  نآرق  هیآ  نیا  رد  دـیکأت  همه  نیا 
.تسا یهلا  نوناق  کی  نیا  .ددنبب  ار  تمعن  ندرک  دایز  رد 

اعد باب 

ای دییوگب ، بر  ای  نم ، غارـس  دییایب  دیوگب  ادخ  تسین  نکمم  .درک  تساوخرد  ادخ  زا  دـیاب  تاجاح  ندـش  اور  يارب  مود : راکهار 
.مهد یمن  باوج  نم  دیوگب : دعب  دیناوخب ، اعد  دییوگب ، هللا 

يدروم رد  رگا  .نمؤم  کی  هب  دسرب  هچ  .درک  تباجا  ادخ  درک ، تساوخرد  ادخ  زا  نوعرف  .درک  تباجا  ادـخ  درک ، سامتلا  سیلبا 
.مینکن ادیپ  ادخ  هب  نظ  ءوس  .دراد  یتمکح  دینادب  امتح  دشن ، ام ال  تساوخ  مه 

هبوت باب 

نکمم .تسا  هبوت  دنوادخ  شزرمآ  ترفغم و  راکهر  موس : راکهار 
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نم ادخ  مییوگب  هک  نیا  .دشخبن  دعب  دیاشگب و  نانآ  يور  هب  ار  هبوت  رد  و  مشخب ، یم  ار  اهراکهنگ  نم  دییایب  دـیوگب : ادـخ  تسین 
.تسا لاعتم  يادخ  هب  ینیبدب  هدیشخبن ، ای  دشخب ، یمن  ار 

ای هدیـشخب  ار  نم  ادـخ  هک  دوب  نارگن  یلیخ  .میتفر  دوب  هدـش  رامیب  ریپ و  هک  ییاقآ  کـی  تمدـخ  یبـالود  ياـقآ  موحرم  هارمه  هب 
ادخ .میشخبب  ار  نامدوخ  میتسین  رضاح  ام  یلو  هدیشخب ، ار  وت  ادخ  ینعی  یشخب !  یمن  وت  هدیشخب ، ادخ  دندومرف : ناشیا  هدیـشخبن !

.تسا يرگید  فرح  يدیشخبن  وت  الاح  هدیشخب ، ادخ  هک  نکن  کش  دراد ، تسود  ار  نیباوت  تسا ، باوت  تسا ، رافغ 

.دنا هارمه  نورقم و  مه  اب  ترفغم  هبوت و  تباجا ، اعد و  تدایز ، رکش و  نیا ، ربانب 

تاجن هار 

هللا تیآ  موحرم  .ادـخ  يوس  هب  هار  ینعی  هللا ،» یلإ  قیرطلا  مان «  هب  تسا  هتـشون  یباتک  ینیرحب  ياـقآ  ماـن  هب  ناـنبل  ياـملع  زا  یکی 
.دیناوخب ار  باتک  نیا  دندرک  یم  شرافس  تجهب 

نیب شوخ  ادخ  هب  اعقاو  هک  یـسک  .تسا  ینیب  شوخ  هار  زا  ادخ ، يوس  هب  هار  دیوگ : یم  تسادـخ ، هب  ینیب  شوخ  باتک  نیا  جوا 
ادخ هب  نظ  ءوس  دشاب ، نیبدب  هدرکان  يادخ  یـسک  رگا  .درب و  یم  تشهب  هجرد  یلعا  ات  ار  وا  ادخ  دـنزب ، بوخ  لاف  امئاد  دـشاب و 

.تسا تاجن  هار  ادخ  هب  ینیب  شوخ  .دناشک  یم  منهج  رعق  ات  ار  وا  دشاب ، هتشاد 
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تفای تاجن  شتآ  زا  هک  يا  هدنب 

منهج لها  دبرچ و  یم  وا  ياه  یبوخ  رب  وا  تائیـس  باسح ، ياپ  دیآ  یم  هک  يا  هدنب  نیرخآ  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
لابند هک  یمرجم  لثم  .دـنک  یم  هاگن  ار  فرط  نآ  فرط و  نیا  .دـنک  یم  الاب  ار  دوخ  رـس  دنـشک ، یم  منهج  فرط  هب  ار  وا  .تسا 

.تسا مامت  رگید  .دور  یم  شتا  فرط  هب  دراد  .تسا  هدش  هتسب  اهرد  همه  دینیب  یم  .دنک  ادیپ  یتاجن  هلیسو  کی  تسا 

؛» تفتلا مل  يدبع  : » دـسریم باطخ  .دـنروآ  یم  ار  وا  .دـیروایب  ار  وا  هلجع  اب  ینعی  هولجعأ ،» : » دـیامرف یم  هکئالم  هب  لاعتم  يادـخ 
؟ يدرگ یم  هچ  لابند  ینادرگ ؟ یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  مادم  ار  دوخ  رس  ارچ 

وت هب  نم  .دشکب  اجنیا  هب  راک  هک  مدرک  یمن  رکف  ینعی  .دوبن  نیا  وت  هب  نم  نامگ  ایادخ  اذه ؛» کب  ینظ  ناک  ام  برای  : » دیوگ یم 
.متشادن ینامگ  نینچ 

کب ینظ  ناک  بر  ای  : » دـیوگ یم  يدرک »؟ یم  نامگ  هچ  نم  هرابرد  یب ؛  کنظ  ناک  ام  يدـبع و  : » دـیامرف یم  لاعتم  راـگدرورپ 
یم تشهب  دراو  ار  نم  یشخبیم و  ارم  ناهانگ  وت  هک  دوب  نیا  وت  هب  نم  نامگ  اراگدرورپ ، کتنج ؛  یننکـست  یتئیطخ و  یلرفغت  نأ 

: دیامرف یم  لاعتم  يادخ  .ینک »

ام اریخ  هتایح  نم  هعاس  یب  نظؤلو  طق  اری�  هتایح  نم  هعاس  اذـه  یب  نظام  یناکم  عاقترا  یئالب و  یئالآ و  یتزع و  یتکئالم و  ای  » 
هاگ چیه  دوخ  تایح  لوط  رد  نم  هدـنب  نیا  مماقم ! يدـنلب  میالب و  میاه و  تمعن  ملالج و  تزع و  هب  نم ، ناگتـشرف  رانلاب ؛  هتعور 

! مدناسرتیمن منهج  شتآ  زا  ار  وا  دوب ، نیب  شوخ  نم  هب  هظحل  کی  شتایح  نامه  رد  رگا  .تسا  هدوبن  نیب  شوخ  نم  هب 
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شوخ نم  هب  رگا  .تسا  هدوبن  نیب  شوخ  نم  هب  نآلا  ات  هدنب  نیا  هک  دروخ ، یم  مسق  جنپ  دریگ ، یم  دهاش  ار  هکئالم  لاعتم  يادـخ 
هب و  هدز ، گنرین  نـآلا  یلو  .دـنربب  شتآ  فرط  هب  ار  وا  مداد  یمن  روتـسد  الـصا  .مدـناسرت  یمن  منهج  شتآ  اـب  ار  وا  نم  دوب ، نیب 

.دنک یم  ینیب  شوخ  راهظا  غورد 

: دیامرف یم  دعب 

! دینک تشهب  دراو  ار  وا  دینادرگ و  اور  ار  شبذک   (1) هنجلا هولخدأ  هبذک و  اوزیجأ 

! دمآ رد  بآ  زا  تسار  هک  یغورد 

دراو ار  وا  دیوگ : یم  یغورد ، ینیب  شوخ  کی  اب  مینک ! یمن  لوبق  ار  وا  مینک ! یمن  رواب  ار  وا  ام  هک  گرزب  يادخ  نیا  زا  ربکا  هللا 
! تسا بیجع  یلیخ  .دینک  تشهب 

يا هگر  کی  وا  دوجو  قامعا  رد  ینعی  .تسا  هتفگ  ار  غورد  نیا  هک  هدوب  وا  رد  يزیچ  کی  زاب  دندومرف : یم  یبالود  ياقآ  موحرم 
.دورب نآ  لابند  ناسنا  هک  دنک  یم  اضتقا  یقیقح  نظ  نسح  .دنزب  ار  غورد  فرح  نیا  هتـسناوت  هدرک و  زورب  هک  هدوب  ینیب  شوخ  زا 

.دیور یم  راک  نآ  غارس  هب  دیراد ، بوخ  نامگ  يراک  هب  نوچ  امش 

.دوب تهج  یب  اه  تیاکـش  هلگ و  تسا و  یبوخ  يادـخ  عقاو  رد  یلو  میتشاد ، تیاکـش  هیـالگ و  همه  نیا  اذـل  .میدوب  هدرکن  رواـب 
.دوش یم  غورد  میدوب ، هدرکن  رواب  نوچ 
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یبوخ يادـخ  میتفگ  مادـم  .دوبن  غورد  مه  اهنآ  زا  یکی  یلو  میتفگ ، غورد  لاس  داـتفه  .تسا  تسار  تسرد و  نوچ  عقاو  رد  یلو 
.غورد دوش  یم  میدرکن  رواب  نوچ  .میدرکن  رواب  یلو  میتفگ ، .تسا  نابرهم  ردقچ  .میراد 

.دیربب تشهب  هب  ار  وا  دینک و  اضما  ار  وا  غورد  نظ  نسح  دیامرف : یم  نابرهم  يادخ 

یمن ادخ  نیا  اب  ایآ  دنکیم ،  اضما  مه  ار  یغورد  ینیب  شوخ  هک  ییادخ  دیوگ : یم  هدرک ، حرش  ار  ثیدح  نیا  هک  ینیرحب  موحرم 
هچ یبوخ ، يادـخ  هچ  مییوگب : مینزب و  فـال  مه  یغورد  مینـشنب و  رگا  ینعی  .تسا  تراـشب  دـیون و  یلیخ  نیا  درک ؟ یتـشآ  دوش 

.دزرمآ یم  ار  ام  ینابرهم ، يادخ 

تشونرس رد  ینیب  شوخ  ریثأت 

زا دعب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  بلاج  مه  ثیدح  هلابند  .دـهدیم  يژرنا  تهج و  ام  یگدـنز  راتفر و  لامعا و  هب  ینیب  شوخ 
: دندومرف نایرج  نیا  لقن 

وا اب  ینیب  شوخ  نامه  اب  ادخ  هک  نیا  زج  تسین ، نیب  شوخ  ادخ  هب  ياهدـنب  چـیه  هب ؛  هنظ  دـنع  هللا  ناک  الإ  اریخ  هللااب  دـبع  نظ  ام 
.دنک یم  راتفر 

هدـنب نامگ  اب  نم  يرب ، یم  تشهب  يزرمآ ، یم  یـشخب ، یم  �ایادـخ  ییوگب  رگا  .منک  یم  راتفر  وت  اب  وت  نامگ  اب  نم  دـیوگ : یم 
.منک یم  راتفر  وا  اب  دوخ 

ادخ هب  دننزب و  دب  لاف  رگا  اه  ناسنا  نیرت  بوخ  یلو  .دـهد  یم  تاجن  ار  وا  ادـخ  دـسرب ، ینیب  شوخ  هب  رگا  اهناسنا  نیرتدـب  یتح 
، دشاب نیبدب 
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: دندرک داهتشسا  نآرق  هیآ  نیا  هب  ترضح  دعب  .منک  یم  راتفر  وت  ینیبدب  قباطم  نم  دیوگ : یم  ادخ  .دیآ  یم  وا  رس  هب  الب  نامه 

ناـتراگدرورپ هراـبرد  هک  دوب  يدـب  ناـمگ  نیا  يرآ ، »(1) ؛ َنیِرِـساَْخلا َنِم  ُْمتْحَبْـصَأَف  ْمُکاَدْرَأ  ْمُکِّبَِرب  ُْمْتنَنَظ  يِذَّلا  ُمُـکُّنَظ  ْمُِـکلَذَو  »
دب نامگ  نیا  دیامرف : یم  باطخ  منهج  لها  هب  ادخ  دیدش ؟ ناراکنایز  زا  ماجنارس  هدیدرگ و  امش  تکاله  بجوم  نامه  دیتشاد و 
هب رگا  درب ، منهج  هب  ار  امـش  ادخ  هب  ینیبدب  ینعی  .دـیدش  نایمنهج  ناراکنایز و  ءزج  درک ، راوخ  دز ، نیمز  هب  ار  امـش  هک  دوب  امش 

.دیدش یمن  دراو  منهج  هب  دیدوب ، نیب  شوخ  دوخ  يادخ 
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(3) ادخ هب  ینیب  شوخ  اعد و  مهن : راتفگ 

هراشا
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، ادـخ هب  ینیب  شوخ  .میناوخ  یم  ار  وا  هک  تسا  ییادـخ  نآ  هب  ندرب  نیب  شوـخ  اـعد ، تباـجا  مهم  لـماوع  زا  یکی  میدرک  ضرع 
ناوارف ام  ياهاعد  رد  لاعتم  يادـخ  هب  ینیب  شوخ  .دـنک  یم  ریخ  هب  متخ  ار  وا  راک  ناـیاپ  دـناشک و  یم  ریخ  ياـهراک  هب  ار  ناـسنا 

.دنز یم  جوم 

لیمک ياعد 

.دندومرف میلعت  دوخ  رس  باحصا  زا  یکی  لیمک  بانج  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  الوم  هک  تساعد  نیرتهب  زا  یکی  لیمک  ياعد 
.دناوخ ناوت  یم  اعد  دصق  هب  مه  مایا  هیقب  هتبلا  .تسا  بحتسم  اعد  نیا  ندناوخ  هعمج  ياهبش  نابعش و  همین  بش 

.تسا دیفم  رثؤم و  رایسب  ناهانگ  شزرمآ  يزور و  قزر و  حتف  نانمشد و  عفد  يارب  اعد  نیا 

اهاعد هدیکچ 

 . تساهاعد هدیکچ  هصالخ و  هک  تسا  لیمک  ياعد  رد  یلاع  رایسب  هلمج  کی 

! مرادن ار  یسک  وت  ءزج  نم ، راگدرورپ  نم ، يادخ  كریغ ؛ » یل  نم  یبر  یهلا و  » 
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اه و بوخ  همه  ءاجلم  ءاـیبنا  همه  هاـنپ  .تسا  روط  نیمه  مه  تماـیق  .تسا  روط  نیمه  مه  ربق  لوا  بش  .تسا  روط  نیمه  مه  نـآلا 
.تسا نابرهم  يادخ  اهدب 

ینیب شوخ  ياه  هیاپ  نتخاس  راوتسا 

: مییوگ یم  اعد  لئاوا  رد  .دوشب  دایز  ادخ  هب  تبسن  ام  ینیب  شوخ  تسا  هدش  یعس  رگید  ياهاعد  زا  یلیخ  اعد و  نیا  رد 

سک نآ  هک  ینآ  زا  رتراوگرزب  رت و  میرک  وت  ادخ ، يا  هتیوآ ؛ » نم  درشت  وأ  هتیندأ  نم  دعبت  وأ  هتیبر  نم  عیضت  نأ  نم  مرکأ  تنأ  » 
هانپ دوخ  رد  رب  ار  هک  نآ  و  ینادرگ ، رود  زاب  ياـهدرک  اـطع  برق  ماـقم  هک  ار  نآ  و  ینادرگ ، عیاـض  يا ، هدرک  تیبرت  دوخ  هک  ار 

! یتارب تتمحر  هاگرد  زا  ياهداد ،

: مییوگ یم  .دراذگ  یمن  مک  ام  زا  لاعتم  يادخ  دنک !؟ عیاض  ار  نآ  تسا  نکمم  ایآ  دنک ، یم  تیبرت  ار  یلاهن  ای  یلگ ، هک  ینابغاب 
یم همادا  رد  .دـنک  یم  يراذـگ  هیاپ  ام  دوجو  رد  ار  ینیب  شوخ  ینعی  .تسام  يارب  ینیب  شوخ  اـهنیا  همه  یتسه !  نیا  زا  رتـالاب  وت 

: دیوگ

؛ هقداص كدیحوتب  تقطن  نسلا  یلع  هدجاس و  کتمظعل  تر�  هوجو  یلع  رانلا  طلـستأ  يالوم  یهلإ و  يدیـس و  ای  يرعـش  تیلو  » 
هداهن تیدوبع  هدجـس  هب  رـس  تمظع  هاگـشیپ  رد  هک  ییاه  هرهچ  رب  ایآ  متـسناد  یم  شاک  نم ، يالوم  نم و  دیـس  نم و  يادخ  يا 

!؟ ینک یم  طلسم  ار  ترهق  شتآ  دنتسه ، وت  دیحوت  هب  قطان  یتسار  تقیقح و  يور  زا  هک  اه  نابز  نآ  رب  ای  دنا ،
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طلسم اه  نیا  رب  ار  شتآ  ایآ  ینازوس ؟ یم  شتآ  اب  دنتشاذگ ، وت  هدجس  هب  رس  هک  ار  یناگدنب  ياه  هرهچ  ایآ  متسناد  یم  شاک  يا 
یم دوخ  بضغ  شتآ  هب  تسا ، هدرک  رارقا  وت  دـیحوت  هب  تسا ، هدرک  وت  دای  تسا ، هتفگ  هللا » الا  هلا  ال   » هک ار  ینابز  اـیآ  ینک ؟ یم 

: تسا نیا  نآ  يریگ  هجیتن  نایاپ  رد  دعب  .دنک  یم  ادیپ  همادا  نیا  روط  نیمه  و  ینازوس ؟

يادخ يا  وت ، زا  يربخ  نینچ  درب و  یمن  نامگ  نیا  وت  هب  سک  چیه  میرک ؛ ای  کنع  کلضف  نم  فورعملا  کب و ال  نظلا  کلذ  ام 
! تسا هدیسرن  ناگدنب  ام  هب  مرک ، لضف و  اب 

تبحم تفرعم و  �بذج 

: میراد یم  هضرع  هزمح  وبا  ياعد  رد 

هب نم  يامنهار  لیلد و  دوخ  مسانـشب ، ار  وت  نم  هک  نیا  نم ، يالوم  يا  ؛ کیلإ یعیفـش  کل  یبح  کیلع و  یلیلد  يالوم  ای  یتفرعم 
! تسوت يوس  هب  نم  عیفش  نیرتهب  وت  تبحم  تسوت و  يوس 

کنیع هللا  ءاش  نإ  .دناشک  یم  ادخ  يوس  هب  دـنک و  یم  تعافـش  ار  ام  نیمه  میدرک ؛ ادـیپ  تبحم  تفرعم و  میدوب ، نیب  شوخ  رگا 
.مینک رود  دوخ  لد  مشچ  زا  ار  ادخ  هب  تبسن  ینیبدب 

.تسا هتشذگ  راک  زا  راک  دشخب ، یمن  ار  نم  رگید  دنوادخ  الصا  مرادن ، يدیما  چیه  رگید  نم  مییوگب : هک  نیا  ینعی  ینیبدب 

یم مک  نم  يارب  دزرمآ ، یمن  ار  نم  تسا ، هدرک  اـفج  نم  قـح  رد  دـیوگب : .دـهدب  دـب  ياـه  تبـسن  ادـخ  هب  هک  نیا  ینعی  ینیبدـب 
دوخ ییادخ  دراذگ ،
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.دنک یمن  باجتسم  ار  نم  ياعد  دهد ، یمن  ار  نم  قزر  دنک ، یمن  لامعا  نم  هرابرد ي  ار 

ای متـسه ، عراز  نم  دیوگ : یم  ادخ  .تسوا  دوخ  راک  دوش ! هدناشفا  امـش  لد  رد  ادخ  هب  ینیب  شوخ  ادخ و  تبحم  رذـب  هللا  ءاش  نإ 
گرزب دهدیم و  شیور  ادخ  یلو  دـنزیر ، یم  رذـب  ینعی  .دـننک  یم  ورد  دنتـسه و  سراح  مدرم  .تسا  عراز  وا  دـیتسه ؟ عراز  امش 

.دنک یم 

؟ مینک یم  تعارز  هک  مییام  ای  دینک ، یم  تعارز  ار  نآ  امش  ایآ   (1) َنوُعِراَّزلا ُنَْحن  ْمَأ  ُهَنوُعَرْزَت  ُْمْتنَأَأ 

نمؤم هدنب  نامگ  دزن 

: دندومرف مالسلا  هیلع  متشه  ماما 

نامگ شوخ  ادخ  هب   (2) ارـشف ؛ ارـش  نإ  اریخف و  اریخ  نإ  یب  نمؤملا  يدـبع  نظ  دـنع  انأ  لوقی  لج  زع و  هللا  ناف  هللااب  نظلا  نسحأ 
رگا .تسا و  بوخ  نم  راتفر  تسا ، بوخ  وا  نامگ  رگا  مشیوخ ؛ نمؤم  �دنب  نامگ  دزن  نم  دیامرف : یم  لجوزع  يادخ  اریز  شاب ؛

! تسا دب  مه  نم  راتفر  تسا ، دب  وا  نامگ 

وت ناـمگ  هک  روط  ناـمه  ینعی  .متـسه  وت  ناـمگ  دزن  رد  نم  نمؤم ، هدـنب  يا  دـیامرف : یم  لاـعتم  يادـخ  هک  تسا  یمهم  هتکن  نیا 
ار وت  نم  هک  تسا  نیا  وت  نامگ  رگا  .منک  یم  راتفر  وت  اب  روط  نامه  نم  تسا ، نم  هب  تبسن 

162 ص :

هیآ 64. هعقاو ، هروس  - 1
ص 366. ج 67 ، راونالاراحب ، ص 72 ؛ ج 2 ، یفاکلا ، - 2

تباجا رارسا  www.Ghaemiyeh.comاعد و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 270زکرم  هحفص 180 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14070/AKS BARNAMEH/#content_note_162_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14070/AKS BARNAMEH/#content_note_162_2
http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هداد  لومرف  کی  ادخ  .دنک  یم  ار  راک  نامه  اعطق  نادب  .منک  یم  نینچ  منک ، یم  ارادم  مشخب ، یم  مزرمآ ، یم 

! تسین راوشد  اهراک  نامیرک  اب 

ناوخ زامن  نمؤم  رفن  ود  .دوش  یم  هدـیزرمآ  ام  ناهانگ  ادـخ  هب  ینیب  شوخ  اب  .دوش  یم  هتفریذـپ  ام  لاـمعا  ادـخ  هب  ینیب  شوخ  اـب 
فطل تسا ، میرک  ادخ  یلو  تسین ، لباق  نم  ياهزامن  متسین ، لباق  نم  هک  دناوخ ، یم  هزور  زامن و  ینیب  شوخ  اب  یکی  ریگ ، هزور 

.ندش بوخ  يارب  مینک  یم  شالت  مه  ام  .دنک  یم  لوبق  صقان  روط  هب  ار  نیمه  .دنک  یم 

اعطق .دنک  یمن  باجتـسم  ار  نم  ياعد  .دراذگ  یمن  لحم  نم  هب  ادخ  دنک ، یمن  لوبق  ار  نم  زامن  ادـخ  هن ، دـیوگ : یم  رگید  یکی 
.دروآ یم  نییاپ  تسا ، نیبدب  هک  یسک  نآ  درب و  یم  الاب  ار  وا  ادخ  تسا ، نیب  شوخ  هک  یسک  نآ 

تسین راب  هش  نادب  ار  ام  وگم  وت 

تسین راوشد  اهراک  نامیرک  اب 

تسین دوس  ندیرخ  زا  شدصق  هک  نآ 

تسین دودرم  وا  دزن  یبلق  چیه 

.دنک یم  لوبق  دریذپ ، یم  ار  نم  دهدیم ، هار  ار  نم  دیوگب : .دشاب  نیب  شوخ  میرک  يادـخ  اب  دـیاب  ناسنا  .تسا  هتفگ  بوخ  یلیخ 
.مرادن تیلباق  نم  دنچ  ره 

نیا ار  وا  نم  رگا  ایآ  دهد ، یم  جاودزا  لئاسو  دهد ، یم  هیامرس  دهدیم ، لغش  دهد ، یم  وربآ  دهد ، یم  لام  نم  هب  هک  يردپ  کی 
؟ منک یم  تفلاخم  وا  اب  نم  ایآ  دشاب ، مه  روط  نیمه  منک و  لوبق  روط 
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دریذپ یم  ار  همه  ینیب  شوخ  اب 

یم یلعا  سنج  لابند  هشیمه  نیا  .دـنک  دوس  دـهاوخ  یم  .درخ  یم  ار  یـسنج  ای  يا  هزاغم  ای  يا ، هناخ  دـیآ  یم  یـسک  عقوم  کـی 
مدآ .درادرب  مه  ار  لـجنب  سنج  دـهاوخ  یم  .تسا  قلطم  ینغ  لاـعتم  يادـخ  یلو  .دـشورفب  نارگ  درخب و  نازرا  دـناوتب  هک  ددرگ 

.درادرب مه  ار  هدروخ  نیمز  فیعض و  ياه 

ادـخ اب  تفلاخم  دـصق  مه  ام  .دـنناوخ  یم  ادـخ  ياـیلوا  ار  لـماک  یعقاو  ياـهزامن  .تسا  یبـالق  بلقت و  ياـنعم  هب  اـجنیا  رد  بلق 
هب ندـناسر  ریخ  تسین و  دوس  نابرهم  يادـخ  دـصق  نوچ  اما  .تسا  صقان  نامیاهزامن  .میناوخ  یم  تساـم  ناوت  رد  هچنآ  میرادـن ،

.دریذپ یم  ام  زا  تسا ، دوخ  ياه  هدنب 

تسین دوس  ندیرخ  زا  شدصق  هک  نآ 

تسین دودرم  وا  دزن  یبلق  چیه 

: دومرف دوواد  ترضح  هب  لاعتم  يادخ  .ادخ  هب  ینیب  شوخ  اب  نظ ، نسح  اب  یلو  دریذپ ؛ یم  ار  همه  ینعی 

دوس هک  مدرکن  قـلخ  ار  امـش  نم  وـگب : مناگدـنب  هب  دوواد ؛ يا   (1) اوحبرتل ؛ نکلو  مکیلع  حـبرال  مکقلخأ  مل  يدابعل  لـق  دواد  اـی 
! مناسرب دوس  امش  هب  ات  مدرک  قلخ  هکلب  مربب ،

منک يدوس  ات  قلخ  مدرکن  نم 

منک يدوج  ناگدنب  رب  ات  هکلب 

ما هدومرف  يا  هزور  زامن و  رگ 

ما هدومنب  نتشیوخ  يوس  هب  هر 

.دینک تکرح  نم  يوس  هب  دوش و  زاب  امش  هار  هک  تسا  نیا  يارب  ما ، هداد  ینامرف  مه  رگا 
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ادخ هب  ینیب  شوخ  يانعم 

؟ تسیچ لاعتم  ادخ  هب  ینیب  شوخ  ای  نظ  نسح  يانعم  اما 

: دندومرف ادخ  هب  نظ  نسح  يانعم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

زج یـشاب و  راودیما  ادخ  هب  طقف  هک  تسا  نیا  ادخ  هب  ینیب  شوخ   (1) کبنذ ؛ الإ  فاخت  هللا و ال  الإ  وجرت  نأ ال  هللااـب  نظلا  نسح 
! یسرتن تهانگ  زا 

همه رد  هک  تسا  نیا  ادـخ  هب  ینیب  شوخ  ینکن ، هیکت  ادـخ  ریغ  هب  صاخـشا و  دوخ و  راـک  هب  ینعی  یـشاب ، راودـیما  ادـخ  هب  طـقف 
.دسر یم  يدیماان  سأی و  هب  ناسنا  دوشب ، عطق  رگا  .دوشن  عطق  ینیب  شوخ  دیما و  هطبار  .میشاب  راودیما  ادخ  هب  تالاح 

.یسرتب دوخ  هانگ  زا  طقف  ینعی  کبنذ ؛» الإ  فاخت  و ال   » .تسا لمأت  لباق  مه  ثیدح  نیا  مود  شخب  هتبلا 

تبسن دوخ و  هب  تبسن  ینیبدب  نظ و  ءوس  کی  دیاب  .دشاب  یسرت  کی  دیاب  نظ ، نسح  نیمه  رانک  رد  ینیب و  شوخ  نیمه  رانک  رد 
رارقرب طابترا  تبحص و  ادخ  اب  میتساوخ  روط  ره  ام  تسا ، كاپ  ام  لد  دنیوگ : یم  .دنتسه  لاحشوخ  اه  یضعب  .دشاب  دوخ  هانگ  هب 

.تسین تادابع  نیا  هب  يزاین  رگید  .مینک  یم 

بلق هب  هک  تسا  نیا  نآ  تمالع  .دراد  تمالع  ندوب  كاپ  لد  .تسادخ  هب  ینیب  شوخ  زا  يدب  رایسب  تشادرب  هدافتـسا و  ءوس  نیا 
.دنکب تیارس  ام  حراوج  لامعا و  ناج و  هب  و 
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ینارگن مه  یمک 

نظ نسح  .دوش  یم  نامگ  دصرد  دص  ریز  ات  الاب  هب  هاجنپ  زا  .تسا  هاجنپ  هاجنپ  کش  .دنیوگ  یمن  دص  رد  دـص  هب  ار  نامگ  نظ و 
نـسح مییوگ : یم  .نیقی  نسح  مییوگ : یمن  .دـنکیم  تیاـنع  فطل و  ادـخ  هک  میهد  یم  يوق  لاـمتحا  ینعی  ادـخ  هب  ینیب  شوخ  و 

دـصرد داتـشه  دصرد ، دون  نم  دیوگ  یم  رگا  یلو  .تسا  هابتـشا  نیا  دنک ، یم  تیانع  ادخ  دصرد  دص  دیوگ  یم  یـسک  رگا  .نظ 
امش ساوح  هک  دنا  هتـشاذگ  ار  دصرد  تسیب  هد  نآ  دش ؟ دهاوخ  هچ  دزرماین  رگا  دصرد  هد  دشخب ، یم  هللا  ءاش  نإ  ادخ  میوگ  یم 

.دشاب عمج 

هک یـسک  .تسا  زاب  شزرمآ  تمحر و  ياهرد  یلو  دربب ، ادخ  فرط  هب  ار  وت  سرت  نیا  یـسرتب و  دـیاب  دوخ  لامعا  هانگ و  زا  طقف 
.ددرگ یم  رب  هبوت  ینیب و  شوخ  اب  دنک و  یم  هانگ  هک  تسا  یسک  زا  رتالاب  بتارم  هب  دنک ، یمن  هانگ 

: میراد یم  هضرع  هزمح  وبا  ياعد  رد  .دوش  تیوقت  ام  لد  رد  ادخ  هب  ینیب  شوخ  دیاب 

.تسا یعطق  دراد  نظ  نسح  وت  هب  هک  یسک  زا  تشیاشخب  هدعو  انظ ؛ کب  نسحأ  نمع  حفصلا  نم  تدعو  ام  زجنتم 

.دنوش یم  نادرگ  يور  ادخ  زا  دنتسین ، نیب  شوخ  هک  ییاه  مدآ 
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بوخ لاف  ینیب و  شوخ  مهد : راتفگ 

هراشا
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ادخ هب  نانامگدب 

ینیبدب اهداسف  لیاذر و  همه  همشچرس  ینعی  .تسا  لاعتم  يادخ  هب  ینیبدب  كرش ، هشیر  قافن ، هشیر  رفک ، هشیر  اه ، يدیماان  هشیر 
: دیامرف یم  لاعتم  يادخ  .تسادخ  هب 

َّدَعَأَو ْمُهَنََعلَو  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َبِضَغَو  ِءْوَّسلا  ُهَِرئاَد  ْمِْهیَلَع  ِءْوَّسلا  َّنَظ  ِهَّللِاب  َنیِّناَّظلا  ِتاَکِرْشُْملاَو  َنیِکِرْشُْملاَو  ِتاَِقفاَنُْملاَو  َنیِِقفاَنُْملا  َبِّذَُعیَو 
؛ دنک باذع  دنا ، هدرب  دـب  نامگ  ادـخ  هب  هک  ار  كرـشم  نانز  نادرم و  هشیپ و  قافن  نانز  نادرم و  ؛(1) و  اًریِصَم ْتَءاَسَو  َمَّنَهَج  ْمَُهل 

یماجنارـس دـب  هچ  هدـینادرگ و  هدامآ  نانآ  يارب  ار  منهج  هدرک و  ناشتنعل  هدومن و  مشخ  ناشیا  رب  ادـخ  .داـب و  ناـنآ  رب  هناـمز  دـب 
! تسا

باذـع دروم  هک  تساه  نیا  رد  یتشز  زا  يا  هصخاش  هچ  دـنک ؟ یم  باذـع  ار  كرـشم  نز  درم و  قفانم و  نز  درم و  دـنوادخ  ارچ 
؟ دنریگ یم  رارق 

دراو تبوقع و  دروم  دنوش و  یم  كرشم  قفانم و  دارفا  هک  نیا  تلع 
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.دراد لوبق  هاوخان  هاوخ ، .دشاب  رکنم  ار  ادخ  هک  تسین  یـسک  اعقاو  نوچ  .دنتـسه  نامگدب  ادـخ  هب  هک  تسا  نیا  دـنوش  یم  منهج 
هیالگ و .دنک  یمن  لح  ار  ام  لکـشم  دزادنا ، یمن  هار  ار  ام  راک  ادخ  نیا  دنیوگ : یم  .دنتـسه  نیبدـب  لاعتم  يادـخ  هب  تبـسن  اهتنم 

.ددرگ یم  رب  اهنآ  دوخ  هب  ینیبدب  نیا  ینعی  ءؤسلا ،» هرئاد  مهیلع   » .دنراد تیاکش 

.ترخآ مه  تسا و  شوخ  ایند  مه  .دوش  یم  تشهب  یگدنز  میدوب ، نیبشوخ  رگا  .میرب  یم  تذـل  میدـش ، گنهامه  یتسه  اب  رگا 
.دقن منهج  دوش ؛ یم  منهج  نیا  میدش ، نیبدب  نامگدب و  ادخ  ياهراک  هب  ادخ و  هب  رگا  و 

هیسنوی رکذ 

نیا رد  ینیبدب  ینیب و  شوخ  هصالخ  هک  تسا  نیا  نآ  تهج  کی  دـیاش  .تسا  هیـسنوی  رکذ  اهرکذ ، نیرت  عماج  نیرتهب و  زا  یکی 
.تسا هدمآ  رکذ 

! مدوب ناراکمتس  زا  نم  هک  یتسار  وت ، یهزنم  تسین ، وت  زج  يدوبعم   (1) َنیِِملاَّظلا ؛ َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناَْحبُس  َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  َال 

یم مامت  وا  هیامرـس  هن  تسا ، محر  یب  هن  تسا ، لیخب  هن  ادخ  .مینزن  تمهت  ادخ  هب  .میهد  تبـسن  ادـخ  هب  تسا  یبوخ  هچ  ره  دـیاب 
.دوش یم  مک  هن  دوش ، یم  مامت  وا  تردق  هن  دوش ،

دوبمک مه  دوخ  تقلخ  هب  تبـسن  تسین و  وت  رد  یمک  چـیه  یتسه ، هزنم  وت  یتسه ، بوخ  وت  یتـسه ، كاـپ  وت  ینعی  کناحبـس ؛» »
.يراذگ یمن  مک  يرادن و 
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ای تسا ، نم  هانگ  اـی  تسا ، نم  لـمع  اـی  ما ، هدرک  تسرد  نم  دوخ  تسه ، يداریا  بیع و  ره  رگا  ینعی  نیملاـظلا ؛» نم  تنک  ینإ  »
.دنک یم  اضاقت  ار  نیا  بدا  .میهد  تبسن  نامدوخ  هب  دیاب  ار  اه  بیع  .تسا  نم  یتیفرظ  مک 

و تسادخ ؛ فرط  زا  دـسر ، یم  وت  هب  اه  یکین  زا  هک  هچنآ  ؛(1)  َکِسْفَن ْنِمَف  ٍهَئِّیَس  ْنِم  ََکباَصَأ  اَمَو  ِهَّللا  َنِمَف  ٍهَنَـسَح  ْنِم  ََکباَصَأ  اَم 
! تسوت دوخ  يوس  زا  دسر ، یم  وت  هب  يدب  زا  هچنآ 

میهد تبسن  دوخ  هب  ار  اه  يدب 

هچ ره  میهد و  تبـسن  ادخ  هب  ار  اه  یبوخ  همه  دییایب  .تسا  تخبـشوخ  راگتـسر و  هشیمه  دـنک ، لمع  هیآ  نیا  هب  اعقاو  یـسک  رگا 
.نامدوخ هب  تسا  يدب  دوبمک و  داریا و  صقن و  بیع و 

مدرم زاین  هزادنا  هب  ناراب  .دنک  یمن  قلخ  مک  ادخ  ینعی  .دتـسرف  یمن  رتمک  ناراب  رگید  لاس  زا  یلاس  چـیه  ادـخ  تایاور ، ساسا  رب 
یلیخ هک  ییاهاج  ایرد و  رد  ار  ناراب  نیا  ادـخ  هک  دوش  یم  بجوم  قحان  مکح  ملظ و  تیـصعم و  هاـنگ و  هک  نیا  زج  دتـسرف ، یم 

.دزیر یم  دشاب  هتشادن  یهدزاب 

ینإ  » .مدرک هابتـشا  نم  ایادخ  تسا ، نم  دوخ  زا  وگب  دوب ، يزیچ  یـصقن ، یبیع ، ره  .میهد  تبـسن  نامدوخ  هب  دیاب  ار  اه  يدـب  اذـل 
َال  » هملک ود  نیمه  اب  تالکـشم  مامت  ینک ، یم  ادیپ  ادخ  هب  ینیبدـب  هن  يریگ ، یم  رورغ  هن  يریگ ، یم  جوا  هن  نیملاظلا !» نم  تنک 

.دوش یم  لح  َنیِِملاَّظلا » َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناَْحبُس  َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ 

ربمغیپ سنوی  هک  تسا  يوق  ردقچ  رکذ  نیا  دندومرف : تجهب  هللا  تیآ 
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.دناسر تزع  جوا  هب  یهام  مکش  ایرد و  رعق  زا  ار 

مینک و یم  رارقا  ار  ادخ  ییادخ  الوا  رکذ  نیا  رد  .مییوگب  هدجس  رد  تسا  رتهب  .درادن  یـصاخ  ددع  صاخ و  تقو  رکذ  نیا  نتفگ 
.دوخ هب  ار  اه  يدب  میهد و  تبسن  ادخ  هب  ار  اه  یبوخ  ینعی  .دوخ  يدب  هب  مه  دعب 

و ام ، هوق  ام ، لوح  هک  تسا  تهج  نیا  هب  رظان  .تسادخ » بناج  زا  همه  وگب   (1) ِهَّللا ؛ ِْدنِع  ْنِم  ٌّلُک  ُْلق  دیوگ «: یم  هک  يرگید  هیآ 
.تسادخ زا  میراد  هچ  ره 

مینیب یم  ام  ارچ  سپ  درادن ، رون  دوخ  زا  نیمز  درادن ، رون  دوخ  زا  هام  تسا ، دیـشروخ  يارب  رون  یـسمش  هموظنم  رد  لاثم  ناونع  هب 
یبوخ نیا  ربانب  .تسوا  دوخ  زا  اه  یکیرات  تسا و  دیشروخ  زا  هام  ياه  ینـشور  .دبات  یم  هام  هب  دیـشروخ  نوچ  تسا ؟ ینارون  هام 

«. َنیِِملاَّظلا َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناَْحبُس   » .تسام زا  اه  یکیرات  اه و  یتشز  اه ، يدب  تسوا ، زا  اه  ینشور  اه و  ییابیز  اه ،

هلگ قح  ياضر  زا  میرادن  ام 

رمع لاس  ناشیا 56  دشاب ؟ هدـید  هیلع  هللا  مالـس  بنیز  ترـضح  هزادـنا  هب  دوخ  رمع  لوط  رد  هک  دـیراد  غارـس  ار  یـسک  امـش  ایآ 
.البرک نایرج  مه  دعب  نسح ، ماما  ناشردارب  ناشراوگرزب ، ردپ  ناشردام ، ناشدج ، بئاصم  دندید ! تبیصم  ردقچ  .دندرک 

نایرگ رادازع و  همه  زا  رتشیب  هیلع  هللا  مالـس  بنیز  ترـضح  دوخ ، ناج  همع  يارب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تسا  هدـش  لـقن  هک  نیا 
.تسین يرود  فرح  دنتسه ،
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راک هچ  امـش  اب  ادـخ  يدـید  تفگ : دایز  نبا  یتقو  هک  تسا  ینیب  شوخ  هچ  يرواب ، هچ  یتفرعم ، هچ  راوگرزب ، يوناـب  نیا  رد  یلو 
تیأر ام  : » دندومرف دمآ ، رب  بنیز  ترضح  شنزرس  تمالم و  ددص  رد  و  درک ، نینچ  تشک ، ار  وت  ردارب  درک ، ریسا  ار  امـش  درک ؛
نامه نیا  تسیچ ؟ نیا  .منیب  یمن  يزیچ  یگنشق ، ینیب ، شوخ  ییابیز ، لامج ، زا  ریغ  اه  یتخـس  تائالتبا و  نیا  همه  اب  الیمج ؛» الإ 

.تسادخ هب  ینیب  شوخ 

هلگ قح  ياضر  زا  میرادنام 

هلسلس زا  ار  ریشدیان  راع 

تسود هدنکفا  مندرگرب  يا  هتشر 

تسوا هاوخرطاخ  هک  اج  ره  دشک  یم 

دربیم مماش  هب  هگ  هفوک ، هب  هگ 

تسوا هاوخ  رطاخ  اجک  اج  ره  درب  یم 

.دنک يراک  ملاع  رد  دناوت  یمن  ادخ  هوق  لوح و  ياهنم  یسک  چیه  .تسا  هدرک  رواب  ار  ادخ  دنیب ، یم  ادخ  تسد  ار  رما  مامز  نوچ 

هدیرب ار  تراسا  بئاصم و  نید ، ظفح  رطاخ  هب  مه  ام  يارب  .تسا  هدیرب  اهنآ  يارب  ار  تداهـش  ادخ  دـندوب ، ام  نازیزع  اهنآ  دومرف :
.دسرب هجیتن  هب  بتکم  نیا  هک  تسا 

ادخ هب  ینیب  شوخ  رون 

ربمغیپ .دوش  یم  نشور  ياه  یکیرات  مامت  .تسین  لامج  ییابیز و  رون و  زا  ریغ  دینیبب ، هک  ار  هکس  فرط  نآ  .دراد  فرط  ود  هکس 
هب یتقو  ام 
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ترضح ياهاپ  زا  هک  يروط  هب  دندز  یم  گنس  ترضح  هب  دندوب و  هتسب  فص  فرط  ود  دننک ، تیاده  ار  يا  هدع  ات  دنتفر  فئاط 
: دنک یم  ضرع  اجنآ  .تسا  یبیجع  رایسب  ياعد  هک  دندناوخ  ییاعد  دنداد و  هیکت  یغاب  راوید  هب  ترضح  .دش  يراج  نوخ 

! يوش یضار  ات  نک  باتع  ار  نم  یهاوخ  یم  هچ  ره  ایادخ ، یضرت ؛ یتح  یبتعلا  کل 

یلاع یلیخ  هلمج  نیا  .منک  یم  تیاکـش  وت  هب  مرب و  یم  هاـنپ  وت  هب  یناوتاـن  فعـض و  زا  یلو  مرادـن ، تیاکـش  هیـالگ و  وت  زا  نم 
: تسا

ماـمت هک  مرب  یم  هاـنپ  وت  هجو  روـن  هب  نم   (1) نیرخآلاو ؛ نیلوألا  رمأ  هیلع  حلـص  تاملظلا و  هل  تقرـشأ  يذـلا  کـهجو  رونب  ذوعأ 
.دنک یم  حالصا  ار  ترخآ  ایند و  ياهداسف  مامت  دنک و  یم  نشور  ار  اه  یکیرات 

تسا و یبوخ  يادـخ  هک  مینک  رواـب  ار  ادـخ  هرذ  کـی  رگا  .تسادـخ  هب  تفرعم  ادـخ و  هب  ینیب  شوخ  نیا  تسیچ ؟ هجو  رون  نیا 
.میوش یمن  تیاکش  هلگ و  ریسا  میوش و  یم  وا  میلست  تسا ، بوخ  مه  وا  تاریدقت 

بوخ ار  ادخ  ام  رگا  ینعی  .ددرگ  یمرب  لاعتم  يادخ  هب  تبسن  تفرعم  مدع  هب  میراد  هک  یتالکشم  تالضعم و  همه  هشیر  عقاو  رد 
.دنام میهاوخ  یقاب  نیب  شوخ  ادخ  هب  تبسن  مه  زاب  دمآ ، شیپ  یلکشم  میتخانش و 

یلاخ تمسق  .مینک  هاگن  تسا  هداد  ام  هب  هک  ییاه  تمعن  مینک ، هاگن  ار  قباس  .تسا  یبوخ  يادخ  هک  مینک  رواب  ار  ادخ  یمک  دیاب 
رپ مینیبن ، ار  ناویل 
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ردـقچ تسا ، هدادـن  هچنآ  هک  میدـیمهفیم  شاـک  يا  .تسا  هدـیباوخ  فطل  یلیخ  نآ  رد  مه  وا  ياـه  هدادـن  یتح  .مینیبب  مه  ار  نآ 
.میروایب اج  هب  مه  ار  اه  نآ  رکش  .تسا  نآ  رد  ام  تحلصم  حالص و 

: میناوخ یم  اعد  رد 

! تسا شیاتس  لباق  تسرد و  وت  ياهراک  مامت  هک  ییادخ  يا  ؛(1) هلاعف لک  یف  دومحملا  هللا  ای 

.دشاب یگنشق  تشادرب  دیاب  اهدماشیپ  ثداوح و  زا  ام  تشادرب 

بوخ لاف 

: تسا هدوب  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ام  ربمغیپ  ياه  هریس  زا  یکی 

یم شدب  دب  لاف  زا  تشاد و  تسود  ار  ندز  بوخ  لاف  ام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ؛(2)  هریطلا هرکی  نسحلا و  لافلا  بجی 
.دمآ

یم لگ  ار  اهراخ  مامت  ادـخ ، تاردـقم  هب  ندرب  نیب  شوخ  .دیـشاب  هتـشاد  بوخ  تشادرب  دـینزب ، بوخ  لاـف  دـندومرف : یم  هشیمه 
.دنک یم  راخ  ار  اه  لگ  مامت  دب ، لاف  ینیبدب و  .دنک و 

یم اـعد  شیارب  دوب ، ترفاـسم  رگا  .دـنتفرگ  یم  ار  وا  غارـس  ترـضح  درک ، یم  تبیغ  ادـخ  ربمغیپ  باحـصا  زا  یکی  زور  هس  رگا 
.دوب ادخ  ربمغیپ  هریس  نیا  .دندرک  یم  تداع  ار  وا  دوب ، ضیرم  رگا  .دنتفر  یم  وا  ندید  هب  دوب ، رضاح  رگا  .دندرک 

.تسا رامیب  دنتفگ : .دنتفرگ  ار  وا  غارس  .دوبن  ادیپ  یتدم  يدرمریپ  کی 

175 ص :

ص 168. ج 92 ، راونألا ، راحب  - 1
یم 294. ج 110 ، راونالاراحب ، ص 350 ؛ قالخألا ، مراکم  - 2

تباجا رارسا  www.Ghaemiyeh.comاعد و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 270زکرم  هحفص 193 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14070/AKS BARNAMEH/#content_note_175_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14070/AKS BARNAMEH/#content_note_175_2
http://www.ghaemiyeh.com


.دراد بت  دندید  .دنتفر  وا  تدایع  هب  ترضح 

: دندومرف ترضح  دوخ  هک  نانچ  .تسا  منهج  شتآ  زا  نمؤم  هرهب  بت  تسا : هدمآ  تایاور  رد 

.تسا هانگ  لاس  کی  هرافک  بت  زور  کی   (1) هنس ؛ هرافک  موی  یمح 

یم كاپ  ار  تسادخ  ام و  نیب  هک  یناهانگ  بت  .مینک  رواب  ار  وا  ياه  هدعو  ادخ و  نیا  هرذ  کی  دـیاب  ام  اعقاو  تسا ، بیجع  یلیخ 
: دندومرف .دندز  بوخ  لاف  ترضح  .دزوس  یم  بت  رد  دندید  ترضح  .دنک 

.تسا هدنیاشخب  دنوادخ  يوس  زا  يا  هدننک  كاپ  هلیسو  بت  نیا  روفغ ؛ بر  نم  روهط  یمحلا  نإ 

نآ سکع  .تفرگن  ار  ربمغیپ  مالک  دوب ، رامیب  هک  ادخ  هدنب  نیا  .دهد  وش  تسش و  ار  وت  دنک ، كاپ  ار  وت  ناهانگ  دهاوخ  یم  ادخ 
: تفگ .دز  دب  لاف  ینعی  تفگ : ار 

.دهد شرارق  ربق  رد  ات  دروآ  یم  شوج  هب  ار  درمریپ  بت  هکلب  روبقلا ؛ یف  هلحت  یتح  ریبکلا  خیشلاب  روفی  یمحلا  لب 

یمن اهر  دربن ، ربق  هلاچ  رد  ار  نم  ات  مدـش  راتفرگ  نم  هک  یبت  نیا  دـنک !؟ یم  كاـپ  ار  نم  بت  تسیچ ؟ اـه  فرح  نیا  اـقآ  تفگ :
وت .يوش  یم  بوخ  تسا ، هدنزرمآ  میوگ  یم  منز ، یم  بوخ  لاف  نم  دندومرف : .دندش  تحاران  ادـخ  ربمغیپ  .دز  دـب  سوفن  .دـنک 

!؟ درب یم  ربق  هلاچ  رد  ار  نم  بت  نیا  ییوگ : یم 

روط نیمه  .دوش » یم  یتفگ  وت  هک  نآ  تلتق ؛ ام  کب  نکیل  : » دندومرف دعب 
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: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .درک (1)  توف  وا  دندمآ و  نوریب  ترضح  .دش  مه 

.تسا ندوشگ  نابز  هب  هتسباو  الب   (2) قطنملاب ؛ لکوم  ءالبلا 

یمتح ریغ  یمتح و  تاریدقت 

.تسا هدیرب  ادخ  .تسا  یهلا  تاریدقت  دنیب ، یم  الب  تسا  دازون  هک  يا  هچب  .درادن  ام  لامعا  هب  يراک  هک  تساهالب  يرس  کی 

ياه سفن  رد  هن  نیمز و  رد  هن  یتبیصم  چیه  (3) اَهَأَْربَن ؛ ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ٍباَتِک  ِیف  اَّلِإ  ْمُکِسُْفنَأ  ِیف  َالَو  ِضْرَْألا  ِیف  ٍهَبیِـصُم  ْنِم  َباَصَأ  اَم 
.تسا یباتک  رد  میروآ ، دیدپ  ار  نآ  هک  نآ  زا  شیپ  هک  نآ  رگم  دسرن ، امش  هب  امش 

نیا ساسا  رب  .دراد  طبر  ام  محر  هلـص  ام ، هانگ  ام ، دب  بوخ و  لاف  اه و  يدب  اه ، یبوخ  اهراتفر ، هب  دب  بوخ و  تاریدقت  یلیخ  اما 
يروطچیه هن ، ییوگب : رگا  .دـیوش  یم  راتفرگ  موش ، یم  راـتفرگ  ییوگب  ینزب ، دـب  لاـف  امـش  رگا  .تسا  قلعم  اوه  رد  ـالب  تیاور ،

نیقلت راتفگ و  قطن و  هب  ـالب  .ددرگ  یم  رب  ـالب  نآ  منک ، یمن  ررـض  هلماـعم  نیا  رد  مروآ ، یمن  دـب  منک ، یمن  فداـصت  موش ، یمن 
: دندومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  .تسا  طوبرم  امش  دب  بوخ و  لاف  هب  .دراد  یگتسب  امش 

.یبای تسد  نآ  هب  ات  نزب  بوخ  لاف   (4) هلنت ؛ ریخلاب  لافت 
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هیسآ ترضح  بوخ  لاف 

اشامت ار  لین  دور  دنتشاد  .دندوب  هتسشن  نوعرف  دوخ  رهوش  اب  .تشادن  مه  يدنزرف  .دوب  نوعرف  رسمه  هیلع  هللا  مالس  هیسآ  ترضح 
.دـیروایب دـیورب  دـنک ؟ یم  راک  هچ  لـین  بآ  يور  قودنـص  دـنتفگ : .دور  یم  بآ  يور  يا  هچقودنـص  کـی  دـندید  .دـندرک  یم 

دازون نیا  هب  هک  هیسآ  ترـضح  مشچ  .تسا  ینتـشاد  تسود  یلیخ  دازون  کی  دندید  .دندرک  زاب  ار  قودنـص  رد  .دندروآ  اهرومأم 
: تفگ داتفا ،

دیاش .دیـشکم  ار  وا  .دوب  دهاوخ  وت  نم و  مشچ  رون  كدوک  نیا   (1) اًَدلَو ؛ ُهَذِخَّتَن  ْوَأ  اَنَعَْفنَی  ْنَأ  یَـسَع  ُهُوُلتْقَت  َال  ََکلَو  ِیل  ٍْنیَع  ُتَُّرق 
.میریگب يدنزرف  هب  ار  وا  ای  دشاب ، دنمدوس  ام  يارب 

روط نیمه  میریگ ، یم  يدنزرف  هب  ای  دـناسر ، دـهاوخ  عفن  ریخ و  ام  يارب  ای  تسوت ، نم و  مشچ  ینـشور  نیا  تفگ : .دز  بوخ  لاف 
رانک تشهب  هجرد  ءـالعا  رد  دروآ و  ناـمیا  وا  و  درک ، توعد  ادـخ  هب  ار  هیـسآ  ترـضح  .دـش  هللا  میلک  یـسوم  هچب  نیا  .دـش  مه 
اجک هب  هثداح  نیا  هب  ینیب  شوخ  کی  اب  بوخ ، لاـف  کـی  اـب  یهاوخ !؟ یم  رتهب  نیا  زا  .دـش  دـهاوخ  اـم  ربمغیپ  رـسمه  اـم ، ربمغیپ 

! دیسر

نآ .تسا  نم  لتاق  هک  تسا  يا  هچب  نامه  نیا  نم  نامگ  هب  .درب  یم  نیب  زا  ارم  هچب  نیا  منکن  هابتـشا  تفگ : تفگ ؟ هچ  نوعرف  اما 
.دش یم  بوخ  دز ، یم  بوخ  لاف  رگا  .دز  دب  سوفن  نوعرف  هثداح ، نیا  رد  .دش  روط  نامه  مه 
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.دش گرزب  نوعرف  هرفس  رس  نوعرف و  نماد  رد  نوعرف  لتاق  هک  تسا  بیجع  اعقاو  مه  نیا 

دوب رتهب  تیفاع  تساوخرد 

وا رصم  ياه  نز  درک ، رارف  هانگ  نآ  زا  دمآ و  شیپ  اخیلز  اب  وا  نایرج  یتقو  تسا : هدمآ  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  ناتـساد  رد 
دینیبب رگا  مه  امـش  متـسه ، راتفرگ  نم  هک  دینکن  رکف  تفگ : داد و  بیترت  ار  ینامهم  نآ  مه  اخیلز  .دـندرک  شنزرـس  تمالم و  ار 

.دیوش یم  راتفرگ 

یسانشب جنرت  زا  تسد  ینیبب و  شرگ 

ار اخیلز  ینک  تمالم  هک  دوب  اور 

: دیوگ یم  ابیز  یلیخ  ظفاح 

متسناد تشاد  فسوی  هک  نوزفازور  نسح  نآ  زا  نم 

ار اخیلز  درآ  نورب  تمصع  �درپ  زا  قشع  هک 

ار دوخ  تسد  جـنرت  ياـج  هب  هک  تسا  نآرق  حیرـص  .دوب  هداـعلا  قوف  وا  ییاـبیز  اـعقاو  درک ، تمـالم  ار  اـهنآ  دوش  یمن  مه  یلیخ 
فـسوی ترـضح  .دندرک  هرـصاحم  ار  فسوی  .دندش  فسوی  ترـضح  هاوخ  رطاخ  یناوارف  ياه  نز  .دوب  يداع  ریغ  یلیخ  .دندیرب 

: تفگ تفگ ؟ هچ  مالسلا  هیلع 

! دنناوخ یم  نآ  هب  ارم  هچنآ  زا  تسا  رت  ینتشاد  تسود  نم  يارب  نادنز  ایادخ ، ِْهَیلِإ ؛ ِینَنوُعْدَی  اَّمِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ُنْجِّسلا  ِّبَر 

همه .دورب  نادنز  اقآ  نیا  هک  دـندرک  بیوصت  رـصم  تینما  ياروش  .دوش  هدولآ  نم  نماد  هک  نیا  زا  تسا  رتهب  مورب  نادـنز  تفگ :
.درادن هانگ  وا  هک  درک  رارقا  ًادعب  مه  اخیلز  دوخ  .درادن  هانگ  دنتسناد  یم  مه 
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نم یهانگ  هچ  هب   (1) نجسلا ؛ تققحتسا  اذامب   » لاعتم يادخ  يا  تفگ : ادخ  هب  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  .دوب  نادنز  رد  یتدم 
: دومرف لاعتم  يادخ  متفر ؟ نادنز  نم  ارچ  مدرکن ، مه  هانگ  رکف  مدرکن ، هانگ  تین  .دشن  هدولآ  هک  نم  نماد  مدش »؟ نادنز  قحتسم 

.یتفگ یم  دیابن  یلإ ؟» بحأ  نجسلا  بر   » یتفگ ارچ  يدیرب » نادنز  دوخ  يارب  وت  دوخ  نجسلا ؛ هترتخا  تنأ  لب  »

يوس هب  ارم  نانآ  هچنآ  زا  تسا  رت  ینتـشاد  تسود  نم  يارب  تیفاع  یتفگ  یم  شاک  يا  یننوعدـی ؛ امم  یلإ  بحأ  هیفاعلا  تلق  اله 
! دنناوخ یم  نآ 

.تسا رتهب  مورب  نادنز  هب  هک  يدروآ  دوخ  نابز  هب  .يدیرب  تدوخ  رب  ار  نادنز  وت  دوخ 

ار ینیبدب  رکف  الـصا  .دنزن  دب  لاف  دنک  نیرمت  رادقم  کی  مدآ  .تسا  رثؤم  رایـسب  ام  تالایخ  ام ، هشیدنا  رکف و  ام و  راتفگ  ام ، نابز 
.دنک رود  دوخ  زا 

شیوخ هیلع  نوعرف  مکح 

.درک دابآ  ار  یناتـسربق  .دوب  يا  هداس  رگراـک  کـی  .تشادـن  يزیچ  .دوب  تسد  یهت  زاـغآ  رد  .دراد  یلـصفم  ناتـساد  نوعرف  دوخ 
.دش رصم  ناطلـس  درک و  اتدوک  دعب  .دش  رادنامرف  رادشخب و  دعب  .درک  عمج  ینالک  تورث  لوپ و  .دوب  یگنرز  یلیخ  مدآ  هصالخ 
.درک ییادخ  ياعدا  متسه »! امش  گرزب  يادخ  نم   (2) یَلْعَْألا ؛ ُمُکُّبَر  اَنَأ  : »» تفگ .تفرگ  ار  وا  لایخ  رکف و  دش ، ناطلـس  هک  دعب 

: دیامرف یم  نآرق 
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.دنک یم  یشکرس  درادنپ ، زاین  یب  ار  دوخ  هک  نیمه  ناسنا  اقح   (1) یَنْغَتْسا ؛ ُهآَر  ْنَأ  یَغْطََیل  َناَْسنِْإلا  َّنِإ 

.دوش یم  یغای  دنک ، یم  نایغط  دسرب ، انغتسا  هب  یتقو  ناسنا 

هب .متشاد  مالغ  دنچ  نم  تفگ : .تفر  نوعرف  شیپ  .دمآ  رد  رشب  کی  تروص  هب  تجح  مامتا  يارب  لیئربج  تسا : هدمآ  تیاور  رد 
زا مد  .دـش  یغای  هک  نیا  ات  مداد  تورث  مداد ، لوپ  .مدرک  تبحم  رتشیب  همه  زا  دوخ  مـالغ  کـی  هب  .مداد  لـیاسو  ناـکما و  اـه  نآ 

.تسا هدرک  ملع  دق  کلام  نم  لباقم  رد  .متسه  الوم  نم  دوخ  دیوگ : یم  .دنز  یم  لالقتسا 

: تفگ نوعرف  منک ؟ راک  هچ  یغاط  یغای و  هدنب  نیا  اب  نم  تفگ : دعب  .درک  فیرعت  ار  نوعرف  دوخ  لاح  حرش  تقیقح  رد  لیئربج 
.درک رهم  تشون و  .نک  رهم  سیونب و  تفگ : .ینک  قرغ  بآ  رد  دیاب  ار  مدآ  روط  نیا 

دنتفر نوریب  بآ  فرط  نآ  زا  لیئارسا  ینب  .دندز  لین  بآ  هب  دمآ و  شیپ  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  نایرج  یتقو  ات  تشذگ  نیا 
.دنام بآ  فرط  نیا  نوعرف  و 

، ایادخ تفگ : .دوش  یم  قرغ  دراد  دـید  دـمآ ، بآ  لخاد  یتقو  .دـمآ  بآ  لخاد  مه  نوعرف  نایدام  .دـش  یبسا  کی  راوس  لیئربج 
هتشون و دید  تسا ؟ هدرک  اضما  هتشون و  یـسک  هچ  ار  نیا  تفگ : .داد  ناشن  وا  هب  ار  هتـشون  دمآ و  لیئربج  ینک ؟ یم  قرغ  ارم  ارچ 

.دوش قرغ  بآ  رد  هک  تسا  نیا  يرارف  دبع  مکح  هک  تسوا  دوخ  رهم 

.دش یم  نامه  دیشخب ، ار  وا  دیاب  تفگ  یم  رگا  .دش  یم  نامه  تفگ ، یم  نیا  زا  ریغ  رگا  .دش  شدوخ  مکح  راتفرگ 
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بوخ ياه  لایخ 

کی یهاگ  هتبلا  .تسا  تاجن  لماوع  زا  یکی  ندز  بوخ  لاف  .تسا  تاجن  لماوع  زا  یکی  هب  وت  .تسا  تاجن  لـماوع  زا  یکی  اـعد 
.دوشن هتشادرب  مه  بوخ  لاف  اب  تسا  نکمم  .تسا  یمتح  الب 

.دزرمآ یم  .درب  یم  تشهب  ار  ام  بوخ  يادخ  دییوگ : یم  مادم  امش  اقآ  جاح  تفگ : .دوب  هدمآ  یبالود  ياقآ  جاح  تمدخ  ییاقآ 
؟ تسامش دوخ  رکف  تفاب  اه  نیا  تسا ؟ لایخ  اه  نیا  دینک  یمن  رکف 

ام ضیرم  هک  ضرف  هب  دب ؟ لایخ  ای  تسا  رتهب  بوخ  لایخ  .دشاب  لایخ  هک  میریگ  یم  ضرف  دندومرف : .دنداد  یگنشق  باوج  ناشیا 
یم هدـیزرمآ  وا  ناهانگ  هللا  ءاش  نإ  .دوش  یم  بوخ  يرامیب  نیا  هللا  ءاش  نإ  مییوگب  ضیرم  دوخ  نایفارطا و  ام  همه  رگا  .دریمب  مه 

؟ دور یم  منهج  شتآ  رد  مه  وا  میوش ، یم  تخبدـب  میوش ، یم  هراـچیب  اـم  همه  مییوگب : اـی  تسا ، بوخ  دریمب  لاـح  نیا  اـب  دوش ،
.تسا دب  باوخ  زا  رتهب  بوخ  باوخ  .تسا  دب  لایخ  زا  رتهب  بوخ  لایخ  دشاب ، مه  لایخ  رگا  دندومرف :
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تشونرس یهاوخ و  کین  مهدزای : راتفگ 

هراشا
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یمتح تاریدقت 

.تسام راتفر  لامعا و  اعد و  زا  رتالاب  هک  تسا  یتاریدقت  یکی  .میراد  ریدقت  عون  ود  تایاور  تایآ و  ساسا  رب 

ياه سفن  رد  هن  نیمز و  رد  هن  یتبیصم ، چیه   (1) اَهَأَْربَن ؛ ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ٍباَتِک  ِیف  اَّلِإ  ْمُکِسُْفنَأ  ِیف  َالَو  ِضْرَْألا  ِیف  ٍهَبیِصُم  ْنِم  َباَصَأ  اَم 
.تسا یباتک  رد  میروآ ، دیدپ  ار  نآ  هک  نآ  زا  شیپ  هک  نآ  رگم  دسرن ، امش  هب  امش 

، حبـص بش  دوش و  یم  بش  زور  باوث ، ای  مینک  هانگ  ام  همه  .دشاب  دیاب  .تسا  هدش  هتـشون  تقلخ  ملاع  ردص  زا  یمتح  تاریدـقت 
.درادن یطابترا  چیه  ام  لامعا  هب  یمتح  تاریدقت  ینعی  .دش  دهاوخ  يزور  کی  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  .دمآ  دـهاوخ  تمایق 

ریغ نآ  لـصا  یلو  دوشب ، رتدوز  نآ  ناـمز  دـننک و  مهارف  ار  هنیمز  مدرم  تسا  نکمم  .دـتفیب  ولج  بقع و  روـهظ  تسا  نکمم  هتبلا 
.تسا رییغت  لباق 

وا لجا  دورب و  ایند  زا  تعاس  نالاف  رد  یـصخش  هک  تسا  هدرک  ردقم  لاعتم  يادـخ  رگا  ینعی  .یمتح  ریدـقت  مییوگ  یم  ار  اه  نیا 
رگا تسا ، یمتح 
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ياهالب نآ  دنهدب ، هقدص  اهرازه  دنیوگب ، بیجی » نمأ   » اهرازه دـنناوخب ، مه  ءاسک  ثیدـح  اهرازه  دنـشکب ، مه  دنفـسوگ  نارازه 
.تسادخ دوخ  صاخ  ریدقت  نآ  .دتفا  یم  قافتا  یمتح 

تشونرس ددرگن  رب  رس  دور  رگ 

تشون دیاب  رز  بآ  اب  نخس  نیا 

تسا يرگید  تسد  هب  ام  تشونرس 

تشون دب  دهاوخن  تسا و  سیونشوخ 

تحلصم تمکح و  لاعتم و  يادخ  تسد  هب  اه  نآ  .تسین  رییغت  لباق  یمتح  تاریدقت  نیا ، ربانب  .مینک  رواب  همه  ار  رعش  نیا  شاک 
.دننک ضوع  ار  نآ  دنناوت  یمن  دنوش ، عمج  ملاع  همه  رگا  .تسوا  دوخ 

دسیون یم  ار  نیرتهب  دنوادخ 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

تـسا رتهب  نانآ  يارب  هچنآ  زج  شناگدـنب  اب  یلاعت  كرابت و  يادـخ   (1) مهل ؛ حلـصألا  الإ  هدابعب  لعفی  یلاـعت ال  كراـبت و  هللا  نا 
.دهد یمن  ماجنا 

هک نیا  رگم  دنک ، یمن  ردقم  دب  تقو  چیه  .تسا  رتهب  رترب و  هنیزگ  حلـصا و  دنک ، یم  ردقم  دوخ  ياه  هدنب  يارب  ادخ  هچنآ  ینعی 
نیرتهب لاعتم  يادخ  .دنک  یم  باختنا  ار  حلـصا  هنیزگ  دنک و  یم  ردـقم  ییابیز  هشیمه  .دروایب  شیپ  دـب  ام  يارب  ام  راتفر  لامعا و 

.دنک یم  ردقم  ام  يارب  ار  اه 
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یمتح ریغ  تاریدقت 

.تسا رییغت  لباق  هک  یتاریدقت  مییآ ، یم  رت  نییاپ  هک  یمتح  تاریدقت  هلحرم  نآ  زا 

.دنهد رییغت  ار  دوخ  لاح  نانآ  ات  دهدیمن  رییغت  ار  یموق  لاح  ادخ  تقیقح ، رد   (1) ؛  ْمِهِسُْفنَِأب اَم  اوُرِّیَُغی  یَّتَح  ٍمْوَِقب  اَم  ُرِّیَُغی  َال  َهَّللا  َّنِإ 

رد رافغتـسا  هبوـت و  .دوـش  یم  داـیز  تکرب  میهد ، ماـجنا  باوـث  .دوـش  یم  مک  تکرب  میهد ، ماـجنا  هاـنگ  .تساـم  دوـخ  تسد  نیا 
.دراد رثا  دـب  بوخ و  لاف  .دـنادرگ  یم  رب  ار  تسا  قلعم  هک  ییاهالب  .دراد  رثا  اعد  .دراد  رثا  تعافـش  .دراذـگ  یم  رثا  ام  تشونرس 

.تسام دوخ  تسد  هب  دنتسه و  ام  راتفر  لامعا و  هطیح  رد  اه  نیا 

دوخ درواتـسد  ببـس  هب  دـسرب ، امـش  هب  یتبیـصم  هنوگ  ره  (2) و  ٍرِیثَک ؛ ْنَع  وُفْعَیَو  ْمُکیِدـْیَأ  ْتَبَـسَک  اَِمبَف  ٍهَبیِـصُم  ْنِم  ْمَُکباَـصَأ  اَـمَو 
.درذگ یم  رد  يرایسب  زا  ادخ  و  تسامش ،

ار اه  نیا  زا  یلیخ  میناوت  یم  .تسا  نیمه  تمسق  نیا  رد  ام  ثحب  .تسا  هتـسباو  ام  ياهراتفر  لامعا و  هب  تاریدقت  زا  یمهم  شخب 
.مینادرگرب لاعتم  يادخ  هب  تشگزاب  رافغتسا و  هبوت ، اعد ، اب 

هک ییاهالب  هقدـص  .دوش  یم  هاتوک  شرمع  دـنک ، یم  محر  عطق  هک  یـسک  .دوش  یم  دایز  شرمع  دـنک  یم  محر  هلـص  هک  یـسک 
.دراذگ یم  رثا  دب  بوخ و  لاف  .دنادرگ  یم  رب  ار  تسا  قلعم 
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منهج لوه 

تسود و هب  تبـسن  مهام  تسا  بوخ  هچ  .دنتفرگ  یم  ار  وا  غارـس  .دوبن  ادـیپ  زور  هس  ود  یـسک  رگا  هک  دوب  نیا  ادـخ  ربمغیپ  هریس 
.میورب نارگید  غارس  مینک ، تبحم  راهظا  .میشابن  توافت  یب  هیاسمه 

هب دندومرف : .تسا  رامیب  دـنتفگ : .دـنتفرگ  ار  وا  غارـس  ترـضح  .دـماین  زور  دـنچ  دـمآ ، یم  زامن  يارب  هک  ترـضح  نارای  زا  یکی 
؛» کنأش ام  : » دندومرف وا  هب  ترـضح  .دوش  دنلب  اج  زا  دناوت  یمن  هدیباوخ و  رتسب  رد  دـندید  .دـنتفر  وا  تدایع  هب  .میورب  وا  تدایع 

تئارق ار  هعراق »  » هروس دمح  زا  دعب  امـش  .مناوخب  زامن  امـش  رـس  تشپ  مدمآ  لبق  بش  دـنچ  نم  تفگ : يدـش ؟ رامیب  هک  دـش  هچ 
.دیدومرف

؟ تسیچ هدنبوک  هک  یناد  هچ  وت  و  هدنبوک ؟ تسیچ  هدنبوک ،  (1) ُهَعِراَْقلا ؛ اَم  َكاَرْدَأ  اَمَو  ُهَعِراَْقلا  اَم  ُهَعِراَْقلا 

، نیمز اه ، هوک  اه ، تیدوخ  اه ، تینانا  .دـنبوک  یم  مه  رد  ار  همه  ینعی  .هدـنبوک  ینعی  هعراق  .تسا  هعراق  تمایق  ياه  ماـن  زا  یکی 
.دوش یم  راومه  همه 

ار همه  .درب  یم  نیب  زا  ار  اـه  بسن  بسح و  .درب  یم  نیب  زا  ار  همه  تسا ، مسر  مسا و  نیعت و  هچ  ره  ینعی  .تسا  هدـنبوک  زور  نآ 
؟ تسا يا  هدنبوک  روطچ  تمایق  یناد  یمن  وت  ربمغیپ  يا  .دنک  یم  نوکیف  نک 

و دـندرگ ، هدـنکارپ  ياه  هناورپ  نوچ  مدرم  هک  يزور  ؛(2)  ِشوُْفنَْملا ِنْهِْعلاَک  ُلاَـبِْجلا  ُنوُکَتَو  ِثُوْثبَْملا  ِشاَرَْفلاَـک  ُساَّنلا  ُنوُکَی  َمْوَی 
.دوش نیگنر  هدش  هدز  مشپ  دننام  اه  هوک 
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هدز هبنپ  لثم  اه  هوک  دنوش و  یم  دوخ  یب  دوخ  زا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  هیبشت  هتبلا  .دنوش  یم  قلعم  اضف  رد  اه  هناورپ  دـننام  مدرم 
: دیامرف یم  دعب  .دنوش  یم  یشالتم  هدش 

یشوخ یگدنز  رد  يو  سپ  دیآ ، رب  نیگنس  شیاه  هدیجنس  هک  رهاما   (1) ٍهَیِضاَر ؛ ٍهَشیِع  ِیف  َوُهَف  ُُهنیِزاَوَم  ْتَلُقَث  ْنَم  اَّمَأَف 

! دوب دهاوخ 

مینک یم  وزرآ  .دوش  یم  تشهب  تایئارجا  دراو  هللا  ءاش  نإ  .تسوا و  راظتنا  رد  مئاد  یشوخ  دوب ، نیگنس  یـسک  ره  تانـسح  نازیم 
یم هیـشاح  هک  اهنآ  .دنتـسه  تشهب  لها  امتح  دـننک ، یم  رواب  ار  اه  هیآ  اه و  ثیدـح  نیا  هک  یناـسک  دنـشاب ! هتـسد  نیا  ءزج  همه 

! دننکب دوخ  لاح  هب  يرکف  کی  نآلا  زا  دننز ، یم  دب  لاف  دننز ،

هک یسک  .دننک  یم  وا  اب  ار  راک  نامه  دشاب ، هتـشادن  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تعافـش  هب  داقتعا  هک  یـسک  تسا : هدمآ  ثیدح  رد 
دنزرمآ و یم  يزیرب  کشا  نیسح  ماما  يارب  هتفگ  یسک  هچ  دیوگ : یم  هک  یـسک  مرادن ، لوبق  ار  تعافـش  تیاور  نم  دیوگ : یم 

.دننک یم  ار  راک  نیمه  وا  اب  دنریگ ؟ یم  ار  وت  تسد 

: دیامرف یم  دعب  .دور  یم  تشهب  هب  دشاب ، نیگنس  یسک  ره  تانسح  نازیم  دیامرف : یم  هیآ  نیا 

.دشاب هیواه »  » شیاج سپ  دیآرب ، کبس  شیاه  هدیجنس  هک  ره  اما  (2) و  ٌهَیِواَه ؛ ُهُّمُأَف  ُُهنیِزاَوَم  ْتَّفَخ  ْنَم  اَّمَأَو 

189 ص :

هیآ 6 و 7. هعراق ، هروس  - 1

هیآ 8 و 9. هعراق ، هروس  - 2

تباجا رارسا  www.Ghaemiyeh.comاعد و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 270زکرم  هحفص 207 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14070/AKS BARNAMEH/#content_note_189_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14070/AKS BARNAMEH/#content_note_189_2
http://www.ghaemiyeh.com


ناک نإ  : » متفگ ادخ  هب  .مدمآ  هناخ  هب  .تفرگ  ار  نم  تمایق  منهج و  لوه  دیدناوخ ، هک  ار  تایآ  نیا  امش  درک : ضرع  ترضح  هب 
نم رگا  .مرادـن  ار  منهج  شتآ  تقاط  نم  ایادـخ ، ینعی  ایندـلا .» یف  کلذ  لجعف  هرخـآلا  یف  هب  ینبذـعت  نأ  دـیرت  بنذ  كدـنع  یل 

.نک بدا  اج  نیمه  ینک ، بدا  تسانب  رگا  نک ! مباقع  ایند  نیمه  رد  موشب ، تبوقع  تسانب  هک  مراد  یهانگ 

نایب هک  ییاه  ثحب  اب  .دنوش  یم  باجتـسم  دوز  مه  اهاعد  زا  یـضعب  متفگ : نامه ! ندیباوخ  نامه و  ندـش  ضیرم  نامه و  نتفگ 
؟ هدز يدب  فرح  ای  هدز  یبوخ  فرح  اقآ  نیا  امش  رظن  هب  میدرک ،

! يدز یفرح  دب 

: دندومرف ام  ربمغیپ 

.يدز یفرح  دب  تلق ؛ امسئب 

ارچ .نک  تبوقع  ارم  ایند  رد  هک  نیا  هن  .شخبب  ترخآ  رد  مه  شخبب و  ایند  رد  مه  وگب : ادخ  هب  دراد ؟ زاین  ام  باذع  هب  ادـخ  رگم 
دهاوخب ادـخ  رگا  .مرادـن  ار  اهالب  تقاط  نم  .شخبب  ارم  مه  ایند  نیمه  رد  وگب : نک ؟ كاـپ  اـیند  نیمه  رد  ارم  ییوگ  یم  ادـخ  هب 

.میوش یم  كاله  همه  دنزب ، ام  هب  ار  ناهانگ  بوچ 

یم هذخاؤم  دنا  هداد  ماجنا  هچنآ  يازـس  هب  ار  مدرم  ادخ  رگا  (1) و  ٍهَّباَد ؛ ْنِم  اَهِرْهَظ  یَلَع  َكَرَت  اَم  اُوبَـسَک  اَِمب  َساَّنلا  ُهَّللا  ُذِخاَُؤی  َْولَو 
.تشاذگ یمن  یقاب  نیمز  تشپ  رب  ار  يا  هدنبنج  چیه  درک ،
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ناهانک رتشیب  دنک ، یمن  تبوقع  مه  ایند  نیمه  رد  .دشخب  یم  هشیمه  ادخ  یلو  درابب ، گنـس  ام  رب  دیاب  .دبوکب  مه  رد  ار  همه  دیاب 
: یتفگن ارچ  دندومرف : يدز ! یفرح  دب  دندومرف : ترضح  .میوش  رادیب  ام  هک  دنک  یم  یهیبنت  کی  یهاگ  .دشخب  یم  ار  ام 

، نک اطع  یکین  زین  ترخآ  رد  یکین و  ام  هب  ایند  نیا  رد  اراگدرورپ ! رانلا ؛ باذعانق  هنسح و  هرخآلا  یف  هنـسح و  ایندلا  یف  انتآ  انبر 
.راد هگن  رود  شتآ  باذع  زا  ار  ام  و 

یتساوخن ادخ  زا  روط  نیا  ایند ، رد  تبوقع  تساوخرد  ياج  هب  ارچ  دـندومرف : ترـضح  .میناوخ  یم  زامن  تونق  رد  همه  ار  هیآ  نیا 
یم ار  تساوخرد  نیا  شاک  راد ! هگن  شتآ  باذع  زا  ار  نم  هدب ، هنسح  نم  هب  مه  ترخآ  رد  هدب ، هنـسح  نم  هب  ایند  رد  ایادخ ، هک 

: دندومرف دعب  يدرک !

ترفغم ترخآ  رد  تسا و  تمالس  تحص و  ایند  رد  هنسح   (1) همحرلا ؛ هرفغملا و  هرخآلا  یف  هیفاعلا و  هحصلا و  ایندلا  یف  هنـسحلا 
.یهلا تمحر  و 

زا تقو  چیه  .میرادن  الب  تقاط  ام  هدب ! تیفاع  تحـص و  ام  هب  ایند  رد  ایادـخ ، ینعی  هنـسح ،» ایندـلا  یف  انتآ  انبر  : » مییوگ یم  یتقو 
! شخبب نک ، وفع  منک  یم  شهاوخ  وت  زا  یلو  متسه ، قحتسم  نم  ایادخ ، دییوگب : .دیهاوخن  يراتفرگ  الب و  ادخ 

ار دوخ  تمحر  شخبب و  ار  اـم  هدـب ! ترفغم  تمحر و  تشهب و  اـم  هب  ترخآ  رد  ینعی  هنـسح ،» هرخـآلا  یف  و  : » مییوـگ یم  یتـقو 
ام لاح  لماش 
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! راد هگن  مه  منهج  شتآ  زا  ار  ام  و  رانلا ؛» باذع  انق  و  ! » نک

يابیز رـسمه  هحلاصلا ؛ ءانـسحلا  هأرملا   » ینعی هنـسح ،» ایندلا  یف  انتآ  انبر  : » دـندومرف هیآ  نیمه  لیذ  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
انق و   » .مشاـب هتـشاد  یبوخ  رـسمه  مه  تشهب  رد  نک ! مبیـصن  یتشهب  ناـیروح  زا  ترخآ  رد  ینعی  هنـسح ،» هرخـآلا  یف  و  «، » حـلاص

.تسا منهج  شتآ  لثم  هک   (1) نک ! ظفح  ارم  دب  رسمه  زا  ایادخ ، ینعی  هرخالا ، باذع 

راتفگ ورگ  رد  الب 

تـشونرس تایاور  ساسا  رب  .میـشاب  هتـشاد  بوخ  تین  مینزب ، بوخ  لاف  .میهاوخب  بوخ  ياهزیچ  ادـخ  زا  هشیمه  مینک  یعـس  سپ 
: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  نانچ  .دییوگ  یم  هک  تسا  يزیچ  نآ  قباطم  امش 

.تسا هدش  هداد  رارق  راتفگ  نابز و  ورگ  رد  الب   (2) لوقلاب ؛ وأ  قطنملاب  لکوم  ءالبلا 

یگتـسب امـش  راتفگ  هب  .دروخ  یمن  دروخ ، یمن  دـییوگب  رگا  .دروخ و  یم  دروخ ، یم  دـییوگب  امـش  رگا  .تسا  قلعم  الب  نیا  ینعی 
.دراد

بوخ مه  هک  نامیا  اب  اوقتاـب و  حـلاص و  دارفا  هب  رگم  دـنیوگن ، یـسک  هب  ار  باوخ  دـنناوت  یم  اـت  .تسا  روط  نیمه  مه  باوخ  رد 
.دنزب بوخ  لاف  دنک ، ریبعت  تساوخ  صخش  دوخ  رگا  .دننک و  ریبعت  تسرد  مه  دننک و  ریبعت 

دننک یم  ریبعت  نارگید  ای  وت  دوخ  هک  روط  نآ  باوخ  تایاور ، ساسا  رب 
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روط نامه  ینکب ، بوخ  ریبعت  ینیبب و  دـب  باوخ  رگا  .دوش  یم  روط  نامه  ینکب ، دـب  ریبعت  ینیبب  بوخ  باوخ  رگا  .دوش  یم  عقاو 
.تسا هتسباو  ام  ریبعت  ام و  راتفگ  ام و  نابز  هب  مه  باوخ  تروص  ره  رد  .دوش  یم 

ریدقت باوخ و  ریبعت 

: دندومرف مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

.دوش یم  ریبعت  هک  دبای  یم  ققحت  هنوگ  نامه  باوخ   (1) ربعت ؛ ام  یلع  ایؤرلا 

هناخ فقـس  تسکـش و  مه  رد  وا  هناخ  نوتـس  دید  .دـید  یکانتـشحو  باوخ  .تفر  ترفاسم  هب  یمناخ  کی  رهوش  دـندومرف : دـعب 
! دتفین یقافتا  نم  رهوش  يارب  تفگ : .دش  نارگن  یلیخ  .تسین  یبوخ  باوخ  نآ  رهاظ  .دمآ  نییاپ 

ضرع ترـضح  يارب  دوخ  باوخ  هتفر و  ترفاـسم  هب  نم  رهوش  مدـید و  يدـب  باوخ  نم  درک : ضرع  .ادـخ  ربمغیپ  تمدـخ  دـمآ 
یگدنز دنک و  یم  يدایز  تعفنم  دوس و  ددرگ و  یم  رب  ملاس  حیحص و  وت  رهوش  هک  تسا  نیا  تمالع  نیا  دومرف : ترـضح  .درک 

.دش مه  روط  نیمه  .دوش  یم  رتهب  امش 

.دش رتهب  مه  اهنآ  یگدنز  باوخ ، رهاظ  فالخ  رب  دروآ و  ایاده  ناوارف و  دوس  دمآ و  ملاس  حیحص و  وا  رهوش 

.دندرک ریبعت  بوخ  روط  نامه  ار  باوخ  ترضح  دید و  ار  باوخ  نیمه  تفر و  ترفاسم  هب  وا  رهوش  زاب 
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، دـسرب ربمغیپ  تمدـخ  هب  هک  نیا  زا  لبق  دـسرب ، ربمغیپ  رـضحم  دـمآ  .دـید  ار  باوخ  نامه  .تفر و  ترفاسم  هب  رهوش  زاب  موس  راب 
؟ تسیچ تفگ : .تسیچ  نآ  ریبـعت  تسا  مولعم  تفگ : .مدـید  یباوخ  نینچ  تفگ : .درک  ناـیب  یتاذ  دـب  موش و  درم  يارب  ار  باوخ 

.ددرگ یمن  رب  دریم و  یم  وت  رهوش  .تسا  رهوش  هناخ ، نوتس  تفگ :

: دندومرف ترضح  .دیسر  ادخ  ربمغیپ  هب  ربخ 

! درکن وکین  يریبعت  ار  نز  نآ  باوخ  درم ، نیا  ارچ  اریخ ؛ اهل  ربع  ناک  الا 

.دوش یم  ققحم  هتفگ ، وا  هک  روط  نامه  ینعی 

هللا ءاش  نإ  مییوگب  الثم  میتشادن ، ار  نآ  ملع  ام  رگا  .مینک  ریبعت  تسرد  مه  مینک و  بوخ  ریبعت  مه  باوخ  دروم  رد  دـیاب  نیا ، ربانب 
.تسا ریخ 

.وگن مه  نارگید  هب  .نک  ریبعت  بوخ  دوخ  نهذ  رد  مه  لد و  رد  مه  .دشاب  اه  باوخ  نیرتدب  دنچ  ره 

دب بوخ و  ياهربخ 

: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

درم .دروآ و  یم  کین  ربخ  راکوکین  حـلاص و  ناـسنا   (1) ءوسلا ؛ ربخلاب  یتأی  ءوسلا  لجرلا  حـلاصلا و  ربخلاب  یتأی  حـلاصلا  لـجرلا 
.دروآ یم  دب  ربخ  راکدب 

يراوگان دماشیپ  ای  دریم ، یم  یسک  ات  .دنتسه  ربخ  دب  دارفا  یخرب 
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ياهربخ يارب  ای  .دشاب  ترورـض  هک  نیا  رگم  .مییوگن  ار  دـب  راوگان و  ياهربخ  میناوت  یم  ات  .دـننک  یم  تحاران  ار  همه  دوش ، یم 
.تسا بوخ  شوخ  ربخ  نتفگ  یلو  .مییوگب  يروبجم  يراچان و  باب  زا  هقیقد  نیرخآ  رد  ای  میوشن ، هطساو  راوگان 

.دنداتسرف ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ام  ربمغیپ  .دوب  هدش  هلثم  ناشیا  ندب  دیهـش و  هیلع  هللا  مالـس  هزمح  ترـضح  دحا  گنج  رد 
مه وا  .دمآ  رگید  رفن  کی  .میوگب  مور  یمن  نم  دومرف : .تسا  یعـضو  نینچ  دندید  دندمآ  .روایب  ربخ  نم  يومع  زا  ورب  دـندومرف :

.میوگب مور  یمن  مه  نم  تفگ : دید ، هک  ار  عاضوا 

دندـید یتقو  ادـخ  ربمغیپ  منک ؟ تحاران  ار  ربمغیپ  نم  ارچ  .میوش  یمن  دـب  ربخ  ندـناسر  هطـساو  ام  دـنتفگ : یلو  دوب ، هداتفا  قاـفتا 
.دندید دندمآ  ناشیا  دوخ  مه  دندیمهف ، رترید  مه  .دندمآ  ناشیا  دوخ  دندماین ، یلع  ترضح 

.مینک نامتک  ار  مییوگب  اهنآ  هب  تسین  مزال  هک  ییاهربخ  یتح  میناسرن ، ار  دب  ياهربخ  تسا ، نکمم  هک  اجنآ  ات  نیا ، ربانب 

نیقلت ریثأت 

لحار ماما  نوچمه  هتسجرب ، ياه  تیصخش  هک  مق  هیملع  هزوح  سـسؤم  هیلع  هللا  همحر  يرئاح  میرکلا  دبع  خیـش  هللا  تیآ  موحرم 
.دندرک سیسأت  یناتسرامیب  کی  مق  رد  هک  دوب  نیا  ناشیا  بوخ  رایسب  ياهراک  زا  یکی  .دندش  تیبرت  ناشیا  سرد  رد 

روشک و همه  زا  اهنآ  ندرک  ادیپ  افـش  نامرد و  دصرد  دنباوخ ، یم  ناتـسرامیب  نیا  رد  هک  ینارامیب  دید  نامز  نآ  تشادهب  ترازو 
.دندرک بجعت  یلیخ  .تسا  رتشیب  ایند  همه  زا 
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دندرک قیقحت  دندمآ  تسا ؟ هدش  روط  نیا  ناتسرامیب  نیا  هک  تسا  هدرک  راک  هچ  ناشیا  هک  دنداتسرف  سرزاب  ناونع  هب  ار  يا  هدع 
.تسا هدرب  راک  هب  یبوخ  یلیخ  درگش  کی  ناشیا  دندید 

رامیب هک  نامز  نامه  بش ، هدزاـی  هد  تعاـس  هک  مهد  یم  هفاـضا  لوپ  نم  .تسا  مهم  یلیخ  راـمیب  يارب  هیحور  دوب : هدومرف  ناـشیا 
مه رتکد  تسا ؟ روطچ  رامیب  نیا  لاح  دسرپب : راتسرپ  رامیب ، رس  يالاب  دنیایب  راتسرپ  رتکد و  دنک ، یم  لایخ  رکف و  تسا و  تحاران 

يراـمیب لـباقم  رد  ندـب  دوخ  الـصا  .دریگ  یم  هیحور  فرح  نیا  ندینـش  اـب  راـمیب  .تسا  دوبهب  هب  ور  .تسا  بوـخ  یلیخ  دـیوگب :
.دنک یم  تمواقم 

نیا رد  هک  یناراـمیب  دـصرد  هک  دوب  هدـش  ثعاـب  نیا  .دـندرک  یم  اـقلا  اـه  نیا  رتـسب  راـنک  ار  ندز  بوخ  لاـف  بوـخ و  نیقلت  نیا 
.دشاب رتشیب  ایند  ياه  ناتسرامیب  همه  زا  دنبای  یم  دوبهب  ناتسرامیب 
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یهلا تاریدقت  ینیب و  شوخ  مهدزاود : راتفگ 

هراشا
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ینیب شوخ  رد  ترخآ  ایند و  ریخ 

بقع هب  ار  ناـسنا  ینیبدـب  نینچمه  دورب و  اـه  یبوخ  فرط  رتشیب  هک  دوش  یم  داـجیا  وا  رد  يا  هزیگنا  تسا ، نیب  شوخ  هک  یـسک 
هریبک ناهانگ  نیرتدب  ادخ  هب  ینیبدب  دومرف : اذـل  .میورب  وا  فرط  هب  میرادـن  تسود  میـشاب ، نیبدـب  ینابزیم  هب  رگا  ام  .دـناشک  یم 

.تسا تشهب  ياهب  ادخ  هب  ینیب  شوخ  تسا و 

هب ار  ادخ  زا  يرود  يدیماان و  سأی و  دناشک و  یم  اه  یبوخ  تمس  هب  ار  ام  راتفر  دروآ و  یم  یتحار  شمارآ و  دیما و  ینیب  شوخ 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دراد  لابند 

طق نمؤم  یطعأ  ام  وه  الإ  هلإ  يذلا ال  هربنم و  یلع  وه  لاق و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نأ  مالـسلا  هیلع  یلع  باتک  یف  اندجو 
مالسلا هیلع  یلع  باتک  رد   (1) نینمؤملا ؛ بایتغا  نع  فکلا  هقلخ و  نسح  هل و  هئاجر  و  هللااب ، هنظ  نسحب  ـالإ  هرخـآلا  ایندـلا و  ریخ 

چیه هب  تسین ، يدوبعم  وا  زج  هک  ییادـخ  نآ  هب  دـنگوس  دـندومرف : یم  ربـنم  يور  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  میتفاـی 
هداد ترخآ  ایند و  ریخ  ینمؤم 
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.نامیا لها  تبیغ  زا  يراددوخ  شا و  یقالخا  شوخ  رطاخ  هب  وا و  هب  دیما  ادخ و  هب  شیوکین  نامگ  رطاخ  هب  رگم  دشن ،

فرط هک  نیا  رطاخ  هب  یلو  .تسا  یهورکم  رما  ندروخ  مسق  الـصا  نوچ  .دنروخب  دـنگوس  ربمغیپ  ای  ماما  هک  تسا  مهم  یلیخ  نیا 
.دنروخ یم  مسق  دتفیب ، اج  اه  نآ  يارب  هلأسم  تیمها  ای  دننکب ، دراو  كوش  وا  هب  ای  دنهدب ، ناکت  ار 

هطـساو هب  رگم  دنک ، یمن  تمحرم  ترخآ  ایند و  ریخ  ینمؤم  چیه  هب  دنوادخ  هک  دـنروخ  یم  دـنگوس  ملاع  تیـصخش  لوا  ربمایپ ،
ترخآ ایند و  ریخ  ناسنا  هب  ینیب  شوخ  رد  زا  ادخ  .تبیغ  زا  يراددوخ  قلخ و  نسح  ادـخ ، هب  دـیما  ادـخ ، هب  نظ  نسح  زیچ : راهچ 

.دهد یم  ار 

نامگ شوخ  قیدصت 

هیلع یبتجم  ماما  شا  یمارگ  دنزرف  هب  تیـصو  رد  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  .دیورب  ولج  ینیب  شوخ  اب  دیهاوخ  یم  مه  ار  ایند  رگا 
: دیامرف یم  مالسلا 

.نک قیدصت  ار  شنامگ  درب ، یکین  ریخ و  نامگ  وت  هب  سک  ره   (1) هنظ ؛ قدصف  اریخ  کب  نظ  نم 

یـسک هب  ار  ترخآ  اـیند و  ریخ  مه  ادـخ  .نک  یتیاـنع  وا  هب  نـکن ، در  ار  وا  دراد ، يدـیما  تـسا ، هدـمآ  امـش  هناـخ  رد  یـسک  رگا 
.دراد ادخ  هب  هک  يدیما  ینیب و  شوخ  رطاخ  هب  رگم  دنک ، یمن  تمحرم 
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ینامگدب باذع 

: دندومرف همادا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

هباـیتغا هقلخ و  ءوس  هئاـجر و  نم  هریـصقت  هللااـب و  هنظ  ءوسب  ـالا  رافغتـسالا  هبوتلا و  دـعب  اـنمؤم  هللا  بذـعیال  وـه  ـالإ  هلإ  ـال  يذـلاو 
رطاـخ هب  رگم  دـنک ، یمن  باذـع  رافغتـسا  هبوت و  زا  دـعب  ار  ینمؤم  ادـخ  تسین ، ییادـخ  وا  زج  هک  ییادـخ  نآ  هب  مسق  نینمؤـملل ؛

.نامیا لها  زا  شندرک  تبیغ  یقالخادب و  رطاخ  هب  وا و  هب  يراودیما  هب  تبسن  ندرک  یهاتوک  ادخ و  هب  شا  ینامگدب 

ادخ هب  دیما  هب  تبـسن  دنک و  یمن  تسرد  ار  نم  راک  دزرمآ ، یمن  ادخ  دـیوگب : دـشاب ، نیبدـب  ادـخ  هب  یـسک  هدرکان  ییادـخ  رگا 
یم هچ  ره  ادـخ  هب  یلو  درادـن ، لاکـشا  وشب ، دـیماان  تدوخ  زا  .تسا  هدوشگ  دوخ  يور  هب  ار  یهلا  باذـع  ياهرد  دـیایب ، هاـتوک 

هیامرـس دیناوت  یم  هچ  ره  دیما  ءاجر و  يور  .دریگ  یم  ار  ام  تسد  دنک ، یم  تسرد  ار  ام  راک  وا  هک  نک  دایز  ار  دوخ  دـیما  یناوت 
.دینک يراذگ 

نمؤم �دنب  دیما  قباطم 

: دندومرف دعب 

نأ ییحتـسی  تاریخلا  هدـیب  میرک ، هللا  نأل  نمؤملا  هدـبع  نظ  دـنع  هللا  ناک  الإ  هللااب  نمؤم  دـبع  نظ  نسحیال  وه ، الإ  هلإ  ـال  يذـلاو 
مث نظلا ، هب  نسحأ  دق  نمؤملا  هدبع  نوکی 
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نیا زج  دوشن ، وکین  ادخ  هب  تبـسن  يا  هدنب  چیه  نامگ  تسین ، شتـسرپ  نایاش  یـسک  وا  زج  هک  ییادخ  هب  و  هءاجر ؛ هنظ و  فلخی 
هدنب هک  نیا  زا  دنک  یم  ایح  وا  .تسوا  تسد  هب  تاریخ  همه  تسا و  میرک  ادخ  اریز  دشاب ، دوخ  نمؤم  �دنب  نامگ  هارمه  ادـخ  هک 

.دنک راتفر  هدنب  دیما  نامگ و  فالخ  رب  وا  درب و  کین  نامگ  وا  هب  شنمؤم 

ام دنک ، یم  تسرد  ار  ام  راک  ادخ  دشخب ، یم  ادخ  وگب : .تسا  یلک  هدعاق  نیا  .متسه  دوخ  هدنب  نامگ  دزن  رد  نم  دیوگ : یم  ادخ 
وت اب  وت  نامگ  نامه  قبط  نم  دشاب ، فیعـض  مه  وت  لمع  رگا  دیوگ : یم  ادخ  درب ! یم  تشهب  هب  ار  ام  دنک ، یم  کیدزن  دوخ  هب  ار 

.منک یم  راتفر 

هب يا  هدنب  هک  نیا  زا  .تسوا  تسد  هب  تاریخ  همه  .تسا  تمارک  اب  راوگرزب و  میرک و  ادخ  هک  دندرک  لالدتـسا  ادخ  ربمغیپ  دـعب 
.دنک راتفر  وا  اب  وا  دیما  نامگ و  نآ  فالخ  دنک  یم  ایح  دراد ، بوخ  نامگ  وا  هب  و  تسا ، هتسب  دیما  وا 

: دندومرف دعب  .دنک  یم  راتفر  امش  اب  امش  دیما  قبط  ادخ  هک  دینک  يراذگ  هیامرس  دیناوت  یم  هچ  ره  يراودیما  يور 

! دینک تبغر  شیوس  هب  دیشاب و  نیب  شوخ  ادخ  هب  ؛ هیلإ اوبغرا  و  نظلا ، هللااب  اونسحأف 

.دیشاب هتشاد  تبغر  لاعتم  يادخ  يوس  هب  دیشاب و  نیب  شوخ  ادخ  هب  دیناوت  یم  هچره 

.دش حرطم  دنوادخ  هب  دیما  ینیب و  شوخ  ثحب  رد  هک  تسا  یتاکن  همه  يدنب  عمج  تیاور  نیا 
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دب لاف  ناربج 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنکب ؟ دـیاب  هچ  دربب ، نیب  زا  ار  تارثا  دـنک و  ناربج  ار  نآ  تساوخ  دز و  دـب  لاف  یـسک  رگا  اما 
.تسادخ هب  لکوت  دب  لاف  هرافک  ؛(1) لکوتلا هریطلا  هرافک  دندومرف :

نیا اجنیا  رد  لکوت  يانعم  .دوش و  هتـشادرب  نآ  موش  راثآ  ات  دینک ، لکوت  ادخ  هب  دمآ ، ناتنهذ  هب  دب  راکفا  دیدز ، دـب  لاف  رگا  ینعی 
یم اهر  دیدش ، لایخ  یب  دیوشن و  لئاق  تیمها  دب  لاف  يارب  یتقو  نوچ  .دشاب  ادخ  هب  ناتدیما  دیهدن و  تیمها  دـب  لاف  هب  هک  تسا 

.دیشاب انتعا  یب  دب  لاف  نآ  هب  دینک  یعس  دیهدب و  ماجنا  ار  دوخ  راک  .دنک 

هیحور رد  نیقلت  راثآ 

نابز و هب  الب  لوقلا ؛ قطنملاب و  لکوم  ءالبلا   » هک دیدناوخ  ربنم  يور  ار  یهاتوک  ثیدح  امش  تفگ : یم  هدنب  هب  یهاگـشناد  داتـسا 
.تسا هتشون  ثیدح  هملک  کی  نیمه  هرابرد  لصفم  باتک  کی  یجراخ  ناسانش  ناور  نادنمشناد و  زا  یکی  .تسا » هتسباو  راتفگ 

.تسا رثؤم  رایسب  دارفا  هب  نداد  هیحور  .دراد  رثا  رامیب  ندش  بوخ  يرامیب و  تدش  رد  نیقلت  هک  تسا  هدرک  تباث  و 

ام .دوش  یم  تسرد  ام  راک  میوش ، یم  لوبق  میوش ، یم  قفوم  هللاءاشنا  هک  دننک  نیقلت  مادم  ، دنهدب روکنک  دـنهاوخ  یم  هک  يدارفا 
.دراد رثا  هعطق  اهنیا  .مینک  یم  یگدنز  میراد  دوخ  دب  ای  بوخ و  ياه  لایخ  اهرواب و  اب 
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تیم نیقلت 

: تسا هدـمآ  ام  ياـهقف  روتـسد  ناوارف و  تاـیاور  رد  درادـن ؟ رثا  هدـنز  هب  یلو  دراد ، رثا  هدرم  هب  نیقلت  روطچ  تفگ : یم  یـصخش 
وا هب  دـهدب و  ناـکت  ار  وا  هناـش  دورب  یـسک  تسا  بحتـسم  دـندناباوخ ، ربق  هلاـچ  رد  ار  وا  دـش و  ادـج  وا  ندـب  زا  حور  هک  یـسک 

.دراد فارشا  اجنآ  هب  حور  یلو  تسین ، وا  ندب  رد  حور  .دنک  نیقلت  ار  تاداقتعا 

يدارفا هدرم  ياه  حور  هدرم و  ياه  لد  .تسا  تیم  نیقلت  کی  ام  تاسلج  اهربنم و  نیا  دـندومرف : یم  یبالود  ياـقآ  جاـح  موحرم 
بوخ يراد ، يربمغیپ  بوخ  شاب ! نیب  شوخ  ناـبرهم  يادـخ  هب  يراد ، ییادـخ  بوخ  وگب : .نک  نیقلت  ار  دـنا  هدـیرب  ادـخ  زا  هک 

.تسا هتفر  ربق  رد  هک  یسک  نآ  يارب  مه  تسا ، دیفم  ام  يارب  ایند  رد  مه  اهنیا  يراد ! ینآرق 

گنس کی  هب  یتح  ینامگ  شوخ 

هب دنچ  ره  شاب ، نیب  شوخ  ؛(1) هنم کبیصن  لوانتتف  هرس  هیف  هللا  حرطی  رجحب  ولو  کنظ  نسحأ  دندومرف : مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 
 . يرب یم  نآ  زا  ار  دوخ  هرهب  وت  دنکفا و  یم  نآ  رد  ار  دوخ  رس  دنوادخ  هک  دشاب  گنس  کی 

ادـخ و تاـقولخم  همه  كاـخ و  راوـید ، رد ، تخرد ، گنـس ، نیمز ، نامـسآ ، هـب  یتـح  .شاـب  نـیب  شوـخ  ادـخ  تـقلخ  هـب  ینعی 
.دنتسه ادخ  رکشل  اهنیا  ملاع ، تادوجوم 
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نامسآ نیمز و  تارذ  هلمج 

ناهن ادیپ و  دنا  قح  رکشل 

وت دهد و  یم  رارق  گنـس  نآ  رد  ار  دوخ  رـس  ادخ  شاب ، نیب  شوخ  مه  گنـس  کی  هب  یتح  دندومرف : دنراد ، روعـش  مهف و  اه  نیا 
.يرب یم  گنس  نآ  زا  ار  دوخ  هرهب 

: دندومرف ترضح  هچ ؟ ینعی  مشاب  نیب  شوخ  گنس  کی  هب  نم  تفگ : .درک  بجعت  يوار 

؟ ینک یمن  هاگن  دوسالا  رجح  هب  ایآ  دوسألا ؛ رجحلا  یلإ  رظنت  الأ 

دیآ یم  ربمغیپ  تسا ! هدش  یتشهب  ياه  گنـس  زا  تسا ! هدش  دوسالا  رجح  هک  هداد  تفارـش  ردقچ  ار  گنـس  کی  ادـخ  نیبب  ینعی 
هداد تفارـش  گنـس  کی  هب  ادخ  .شابن  دـیماان  .دـنک  یم  شزاون  ار  گنـس  نیا  دـیآ  یم  نامز  ماما  .دـسوب  یم  دـشک و  یم  تسد 

.شاب راودیما  ینعی  یتسه ، گنس  زا  رتالاب  یتسه ، رشب  وت  .تسا 

رگا ینعی  .دوش  یم  رتشیب  ربارب  داـتفه  نآ  باوث  یناوخ ، یم  زاـمن  ینک و  یم  دوخ  تسد  رد  .تسا  هداد  رارق  قیقع  ار  گنـس  ادـخ 
درب یم  الاب  ار  وت  ادخ  یشاب  مه  گنس 

دش يزوریپ  بجوم  هک  یگنس 

هارمه هک  ینینمؤم  دوواد و  ترضح  هب  دمآ  .دوب  توغاط  کی  تولاج  .تسا  هدرک  هداعلا  قوف  ياهراک  گنـس  کی  اب  یهاگ  ادخ 
مامت تسکش و  وا  یناشیپ  دروخ و  تولاج  یناشیپ  هب  .درک  باترپ  تشاذگ و  نخالف  رد  گنـس  کی  دوواد  .درک  هلمح  دوب  ناشیا 

.داد رارق  حتاف  ار  یتما  کی  گنس  هلیسو  هب  ادخ  .دندرک  رارف  دروخ  وا  یناشیپ  هب  هک  یگنس  نیا  اب  رکشل  نیا 
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تیاده هلیسو  یگنس 

يدرجورب هللا  تیآ  .دوب  ناگرزب  زا  بابرا  میحر  اقآ  جاح  موحرم  .دوش  یم  درف  کی  تداعس  تیاده و  بجوم  گنـس  کی  یهاگ 
.تسا هدوب  ناهفصا  نادنمتورث  اهرادلوپ و  زا  شردپ  .دندرک  ادیپ  تیبرت  ناشیا  سرد  ياپ  یناوارف  نیدهتجم  هدوب و  ناشیا  درگاش 

.دنتفگ یم  بابرا  وا  هب  دنا  هتشاد  يدابآ  کلم و  نوچ 

هدوب اه  يداو  نیا  رد  شدرگ و  حـیرفت و  لابند  مه  میحر  اقآ  ناشیا ، دـنزرف  .تسا  هدوبن  یناـحور  ملع و  لـها  ناـشیا  نادـنزرف  رد 
.دننک حیرفت  ات  دنیآ  یم  نابایب  هب  اهتیعر  اب  راب  کی  .تسا 

یم تیعر  هب  ناشیا  .دوش  یم  تسرد  یعوبطم  ناـن  دـننز ، یم  نآ  يور  ار  ریمخ  دـننک ، یم  غاد  ار  گنـس  ناـن  نتخپ  يارب  ریاـشع 
هتخپ اهنان  فرط  همه  .دنزپ  یم  ینان  دننک و  یم  غاد  ار  گنـس  دـنیا  یم  اه  تیعر  .دـیزپب  یگنـس  ياه  نان  نیا  زا  نم  يارب  دـیوگ :

.تسا هدنام  یم  ریمخ  نآ  فرط  کی  هدش و  یم 

یمن غاد  الـصا  .تسا  درـس  گنـس  تمـسق  کی  دننیب  یمدـنیآ  یم  تسا ؟ يروط  نیا  اه  نان  نیا  ارچ  هک  دـنک  یم  ضارتعا  ناشیا 
نم هک  دیوگ  یم  دیآ  یم  .تسا  هدوب  يواکجنک  ناوج  مه  ناشیا  .دنیوگ  یم  میحر  اقآ  هب  دنیآ  یم  دـننک  یم  بجعت  یلیخ  .دوش 

.مروایب تسد  هب  ار  نیا  رس  دیاب 

.دیروایب تسد  هب  ار  نیا  رس  دیاب  تسا  هدش  روط  ره  دنک ؟ یم  قرف  اه  تمسق  هیقب  اب  گنس  تمـسق  نیا  رگم  دیوگ : یم  اهتیعر  هب 
نیا دننیب  یم  .دننکش  یم  ار  گنس  دنروآ و  یم  کتپ  دنک  یم  راداو  ار  اهنآ  هصالخ 
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نیا دوشن و  غاد  تمـسق  نیا  تسا  هتـساوخ  یم  ادخ  تسا ، هتفر  نیا  يال  مرک  کی  تسا  هتـشاد  هک  يزرد  کی  زا  گنـس  تمـسق 
.دورن نیب  زا  مرک 

میحر دنک ؟ یم  شومارف  ار  نم  تسا ، هدرکن  شومارف  ار  گنس  يال  مرک  هک  ییادخ  دیوگ : یم  .دوش  یم  لوحتم  ناوج  میحر  اقآ 
.مریگب دای  دیحوت  سرد  مورب  دیاب  نم  دنک ؟ یم  شومارف  ار 

زا دوش و  یم  هبلط  ناهفـصا  هزوح  رد  .دـنک  یم  اهر  ار  يرگ  باـبرا  تـالمجت و  تافیرـشت و  دوش ، یم  ضوع  وا  رکف  اـجنامه  زا 
.تسا هدوب  يدرجورب  هللا  تیآ  موحرم  اهنآ  زا  یکی  هک  دوش  یم  يدایز  تاکرب  أشنم  هک  دوش  یم  ناهفصا  لوا  زارط  ياملع 

هلا هیلع و  هللا و  یلص  ربمایپ  بوخ  لاف 

ربمغیپ یتقو  .دشاب  ریخ  هب  ام  لد  دـشاب ، ریخ  هب  ام  نابز  .دـینزب  بوخ  لاف  دیـشاب ، نیب  شوخ  ادـخ  دروم  رد  دـیناوت  یم  هچ  ره  امش 
تخیر و فرظ  رد  كاخ  مه  یمک  کی  .درک  هراپ  ار  ترضح  همان  وا  داتـسرف ، همان  زیورپ  ورـسخ  يارب  هلا  هیلع و  هللا و  یلـص  ادخ 

.ربب ربمغیپ  يارب  ار  نیا  تفگ : دصاق  نآ  هب 

ام يارب  هک  یکاخ  .دـنک  یم  هراپ  ار  وا  کلم  ادـخ  درک ، هراپ  ار  هماـن  دومرف : ترـضح  .درک  يراـک  نینچ  تفگ : ربمغیپ  هب  دـمآ و 
.دندز بوخ  لاف  ترضح  .دش  مه  روط  نیمه  .دیآ  یم  رد  ام  فرصت  تحت  وا  تکلمم  هک  تسا  نیا  تمالع  داتسرف ،

ظافلا و اب  ام  .دنمتداعس  هیدعس و  مه  تسا ، میلح  مه  یبوخ  مسا  هچ  دنتفگ : دندروآ ، ربمغیپ  یهدریش  يارب  ار  هیدعس  همیلح  یتقو 
.میشاب هتشاد  بوخ  لاف  بوخ و  تانیقلت  میناوت  یم  تاملک 
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هفیحص هنیجنگ ي  مهدزیس : راتفگ 

هراشا
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اهیرامیب همه  يافش 

ار یعامتجا  يدرف و  ینطاب و  يرهاظ و  یمسج و  یحور و  ياه  يرامیب  همه  .تساهدرد  مامت  يافش  لاعتم  يادخ  اب  شیاین  اعد و 
: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تساه  ینارگن  اه و  بارطضا  همه  هدنهد  شمارآ  اعد  .درک  نامرد  ناوت  یم  اعد  اب 

.تسا يرامیب  ره  زا  افش  هک  اعد ، هب  داب  وت  رب  ؛(1) ءاد لک  نم  ءافش  هناف  ءاعدلاب  کیلع 

دیاب تسا ، ناطیش  يارب  يدیماان  رد  .میراذگب  رانک  دیاب  ار  يدیماان  دوخ  ياهاعد  رد  .دیشاب  هتـشاد  دایز  ادخ  اب  سنا  اوجن و  اعد و 
یم خساپ  دوخ  تقو  رد  .دوش و  یم  زیراو  وا  باسح  هب  يزیچ  کی  ادخ  هاگتـسد  رد  دنک ، یم  اعد  سک  ره  .میدـنبب  مکحم  ار  نآ 

، متسه ادخ  دای  عقوم  نآ  منک ، یمن  هانگ  عقوم  نآ  .ما  هدرک  تبحص  ادخ  اب  ما و  هتسشن  نم  دنهدن ، ام  هب  مه  یباوث  چیه  رگا  .دنهد 
.تساعد يدقن  هرهب  نیا 

زغم و ام ، همه  حالـس  .مدش  تبحـص  مه  ادخ  اب  نم  هک  نیا  زا  رتالاب  یتجاح  هچ  .تساعد  دزم  ادخ ، اب  ندرک  تبحـص  نیمه  دوخ 
.تساعد ام  تدابع  حور 
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لد زا  ایند  تبحم  نتفر  نورب  يارب 

.تسا مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  نآ  مامت  .تسام  ياعد  باتک  نیرت  ربتعم  هیداجس » هفیحص  »

هتفر نوریب  وا  لد  زا  ایند  تبحم  رهم و  تسا و  هدناوخ  ار  هیداجس » هفیحـص   » یـسک هک  دندوب  هدینـش  هر )  ) يرئاح هللا  تیآ  موحرم 
هک ار  ایند  تبحم  رهم و  ادخ  هک  تین  نیا  هب  مدناوخ ، ار  هیداجس  هفیحـص  رود  کی  نم  دندوب : هدومرف  ردقلا  لیلج  ملاع  نیا  .تسا 

.دنک نوریب  نم  لد  زا  تساهداسف ، همه  هشیر 

.میناوخب یهاگ  ار  نآ  ياهاعد  زا  یضعب  مک  تسد  .میشاب  هتشاد  سنا  باتک  نیا  اب  دیاب 

اسآ هزجعم  ياعد 

.تسا هدش  ریبعت  برکلا » دنع  تامهملا و  تاململا و  یف  هئاعد   » هب نآ  زا  هک  تسا  متفه  ياعد  نآ  يابیز  ياهاعد  زا  یکی 

رد مهم و  رایسب  روما  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ؛ برکلا دنع  هملم و  هب  تلزن  وأ  همهم  هل  تضرع  اذإ  مالـسلا  هیلع  هئاعد  نم  ناک  و 
.دندرک یم  توالت  ار  اعد  نیا  اهیتخس  دیادش و  اه ، يراتفرگ 

، اه يراتفرگ  رقف ، عفد  يارب  .تسا  یبرجم  هاتوک و  اتبـسن  ياعد  .دندناوخ  یم  دوخ  زامن  تونق  رد  ار  اعد  نیا  ام  ناگرزب  زا  یـضعب 
.تسا هدمآ  مه  نانجلا » حیتافم  » رد اعد  نیا  هناتخبشوخ  .تسا  دیفم  رایـسب  یگدرـسفا  یحور ، تالکـشم  هنیـس ، یگنت  تالکـشم ،

.تسا لسوت  ياعد  زا  دعب  هحفص  دنچ 

: دوش یم  عورش  هلمج  نیا  اب  اعد  نیا 
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، باعـصلا کتردـقل  تلذ  جرفلا  حور  یلإ  جرخملا  هنم  سمتلی  نم  ای  و  دـئادشلا ، دـح  هب  نم  اـی  و  هراـکملا ، دـقع  هب  لّـحت  نم  اـی 
ناهج ياه  یتخـس  هک  ییادخ  يا  دـبای ! یم  شیاشگ  وا  هب  ملاع  ياه  يراوگان  هرگ  هک  ییادـخ  يا  ؛(1) بابسألا کفطلب  تببستو 
.دوـش یم  تساوـخرد  وا  زا  یمرخ  يداـش و  تـقیقح  هـب  دورو  هودـنا و  مـغ و  زا  ندـش  نورب  هـک  نآ  يا  ددرگ ! یم  ناـسآ  وا  هـب 

.تسا هتفای  ماظن  تمرک  فطل و  هب  زیچ  ره  دوجو  بابسا  دندرک و  مار  تتردق  شیپ  ملاع  تالکشم 

! تسابیز رایسب  نآ  ياهزارف 

.ددرگ یم  اضما  وت  هدارا  هب  يزیچ  ره  و  يراج ، وت  تردق  هب  اضق  و  ءایشألا ؛ کتدارإ  یلع  تضم  و  ءاضقلا ، کتردقب  يرج  و 

زیچ همه  هراک  همه 

وت هک  ار  يا  هرگ  .دوش  یمن  دنلب  ینزب ، نیمز  وت  هک  ار  یسک  .دروخ  یمن  نیمز  ینک ، دنلب  وت  هک  ار  یـسک  .تسوت  تسد  زیچ  همه 
.دنزب هرگ  دناوت  یمن  یسک  ینک ، زاب  وت  هک  ار  يزیچ  .دنک  زاب  دناوت  یمن  یسک  ینزب ،

دناوت یمن  یـسک  ییاشگب ، وت  رگا  دیاشگب و  دناوت  یمن  يرگید  يدنب ، ربوت  هک  ار  يرد  تحتف ؛ امل  قلغم  و ال  تقلغأ ، امل  حتاف  ال 
.درب یم  ضحم  دیحوت  هب  ار  ام  تالمج  نیا  یتسه ، وت  دوخ  هراک  همه  .ددنبب 
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.دندوشگ یم  دوخ  يور  هب  ار  دیحوت  باب  نآ  اب  دندناوخ و  یم  زامن  تونق  رد  ار  نآ  ناگرزب  زا  یخرب  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  و 

شتآ رب  یبآ 

زرم رد  .دوب  هدـش  داح  رایـسب  میاه  يراـتفرگ  .متـشاد و  یتخـس  یلیخ  يراـمیب  یعقوم  کـی  نم  دومرف : یم  يراوگرزب  تیـصخش 
حیتاـفم  » رد تقو  کـی  .مورب  هجلاـعم  لاـبند  هک  متـشادن  مه  يداـم  تاـناکما  .مدوب  هدـیرب  اـج  همه  زا  رگید  ینعی  .مدوب  يدـیماان 

.مدرک توالت  ار  اعد  نیا  لد  زوس  اب  .مدروخرب  اعد  نیمه  هب  نانجلا »

لثم .تسب  رب  تخر  مدوجو  زا  یگدرـسفا  يرامیب و  مغ و  ندناوخ ، هب  مدرک  عورـش  ار  اعد  نیا  هک  نیمه  نم  دـندومرف : یم  ناشیا 
.دننک دازآ  ار  وا  هعفدکی  دنشاب و  هتسب  ار  یسک  کی  هک  نیا  لثم  .مدش  دنلب  اج  زا  .مدش  ور  نآ  هب  ور  نیا  زا  .دوب  شتآ  يور  بآ 

.دنیاشگب وا  يور  هب  ار  سفق  رد  دشاب و  سفق  رد  ای 

.دشاب سونأم  رادقم  کی  مه  نآ  یناعم  اب  ناسنا  تسا  بوخ  هچ  هتبلا  .تسا  رثؤم  رایـسب  دـناوخب ، داقتعا  رواب و  اب  اعقاو  یـسک  رگا 
ثعاب اه  يراتفرگ  نیا  دـیوگ : یم  مه  دـعب  .تسوت  تسد  ندرک  زاب  ینک ، یم  زاـب  وت  ار  اـه  هرگ  همه  هک  ییادـخ  يا  دـیوگ : یم 

! نک تمحرم  نم  هب  یبوخ  شیع  تیب  لها  ربمغیپ و  تکرب  هب  ایادخ ، .منامب  دوخ  تابجاو  زا  نم  هک  دوشن 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  هیده 

نارهت لوا  زارط  ياملع  زا  یکی  دومرف : یم  ام  راوگرزب  دیتاسا  زا  یکی 
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کی .دـنیایب  هضور  هب  هک  دـندرک  یم  ربخ  ار  اـه  لـیماف  اـه و  هیاـسمه  ارهق  .میدوب  هتفرگ  هناـنز  هضور  بـالقنا  زا  لـبق  تفگ : یم 
کی .دـمآ  یم  ام  لزنم  هب  .تسا  هضور  ام  لزنم  دوب  هدینـش  .دوب  باجح  یب  یلو  تشاد ، ینید  قرع  .دوب  ام  لزنم  رانک  رد  یمناـخ 

.دش یم  سلجم  دراو  شیارآ  اب  درک و  یم  رس  هب  يروت  رداچ 

عـضو يروت و  رداچ  کی  اب  یمناخ  یلو  دنتـسه ، هدیـشوپ  باجح و  اب  دنیآ ، یم  هضور  هب  هک  یناسک  همه  تفگ : نم  هب  نم  مناخ 
ره تسا ، نامهم  تسا ، هضور  سلجم  این ، میوگب  وا  هب  رگا  .مدش  راتفرگ  روذـحم  نیب  نم  .دـنک  یم  تکرـش  هضور  رد  يراجنهان 

فرط نیا  زا  منک ؟ راک  هچ  مدنام  .دراد  تسود  تیب  لها  نیسح و  ماما  هک  نیا  هب  دسرب  هچ  مینک ، مارتحا  دیاب  دشاب ، دب  مه  ردقچ 
هک دراد  فیارظ  فیاطل و  یلیخ  مه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نوچ  .دوش  ریگلد  تحاران و  مسرت  یم  مهدـب ، رکذـت  وا  هب  مه 

.مییوگب ینامز  هچ  مییوگب و  روطچ  یسک  ره  هب 

.مینک فورعم  هب  رما  دوخ  راـتفر  لاـمعا و  اـب  ادـص و  یب  هک  تسا  نیا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ياـه  هار  اـه  نیرتهب  زا  یکی 
ینعی .يوش  فورعم  همـسجم  وت  دوخ  هک  تسا  نیا  اـه  فورعم  هب  رما  نیرتـالاب  دومرف : یم  ییاـبیز  رایـسب  مـالک  کـی  رد  یگرزب 

هب رما  یهد  ناـشن  ار  هار  يوش و  غارچ  وت  دوخ  .یهد  داـی  ار  اـه  یبوخ  نارگید  هب  دوخ  بوخ  راـتفر  اـب  .يوش  اـه  یبوـخ  همـسجم 
همه ینکن ، هانگ  تقو  چـیه  .يوش  هانگ  كرت  همـسجم  وت  دوخ  .تسا  فورعم  هب  رما  قادـصم  نیرتابیز  نیرتـالاب و  یلمع  فورعم 

.ینک یمن  هانگ  وت  هک  دهد  ناشن  وت  دوجو  همه  .دنریگب  دای  دننیبب و 
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هب دندرک  عورش  دنتسشن و  يا  هداوناخ  کی  رت  فرط  نآ  مدید  .مدوب  ممعم  مه  نم  .میدوب  هتفر  لامش  هب  هداوناخ  اب  ام  یعقوم  کی 
.متـشادن اهنآ  اب  مه  يراک  .مداتـسیا  زامن  هب  متفگ  هماقا  ناذا و  مدش  دنلب  دش ، زامن  عقوم  مینک ؟ هچ  هک  میدوب  هدـنام  ام  بعل  وهل و 

.دندرک لیطعت  ار  دوخ  ياهراک  همه  .دندیشک  تلاجخ  .مناوخ  یم  زامن  مراد  اجنیا  نم  دندید  یتقو  اهنآ  دوخ  .مدزن  مه  یفرح 

رد باجح  یب  مناـخ  کـی  فرط  کـی  زا  منک ؟ راـک  هچ  هک  مدـنام  نم  هک  تفگ  نم  هب  نم  مناـخ  تفگ : اـقآ  نیا  تروص  ره  رد 
زا .تسا  تیب  لـها  نیـسح و  ماـما  سلجم  متفگ : .دوش  یم  ترپ  مه  اـه  ساوح  همه  دنتـسه ، باـجح  اـب  همه  هک  دـیآ  یم  یعمج 

هـسلج رد  دـمآ و  راب  دـنچ  ناشیا  .دوش  یم  تسرد  نک  لمحت  هلـصوح و  رادـقم  کـی  امـش  .دریگ  یم  ار  تینارون  سلجم  ياـضف 
درک تکرش  هضور 

.تسا هتـشگرب  دوب و  هتفر  ترفاسم  دوب ، باجح  یب  هک  يا  هیاسمه  هک  تفگ  نم  مناخ  زورون  دیع  مایا  زا  دعب  .دش  زورون  دیع  مایا 
: متفگ .دوبن  اعد  لها  الـصا  هک  دوب  یـسک  وا  میراد ؟ هراکملا » دـقع  هب  لحت  نم  ای   » ياعد ینالف ، مناـخ  تفگ : دز و  گـنز  نم  هب 
هدیـشوپ و باجح و  اب  مدید  دـمآ ، یتقو  .مدرک  بجعت  نم  .میوگ  یم  امـش  هب  اروضح  میآ  یم  تسا  ینایرج  کی  تفگ : روطچ ؟

.دوب هدش  ضوع  الصا  .دوب  هدش  ور  نآ  هب  ور  نیا  زا 

هب شدرگ  يارب  لاـسما  .متـشاد  تسود  ار  هضور  یلو  .مدوبن  اـه  فرح  نیا  لـها  یبهذـم و  نم  .میوگب  امـش  هب  ار  تقیقح  تفگ :
زور .میدمآ  حیرفت  شدرگ و  يارب  هک  الاح  میتفگ : .میدوب  هتفرن  مه  ترایز  دصق  هب  .میتفر  دهشم 
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.میدرگرب نارهت  هب  هک  میدیباوخ  لته  میدمآ  رخآ  بش  .میدرک  ترایز  میتفر و  مرح  .میورب  اضر  ماما  مرح  مه  يرس  رخآ 

نب یلع  اقآ  نینزان  دوجو  .تسا  اضر  ماما  لکش  هب  دیـشروخ  یلو  تسا ، هدرک  عولط  دیـشروخ  قرـشم  فرط  زا  مدید  باوخ  بش 
.دیآ یم  کیدزن  دشخرد و  یم  روط  نیمه  .تسا  هدرک  ینارون  ار  اضف  .تسا  سومشلا  سمش  اضرلا  یسوم 

.ینارون باذج و  دیآ ، یم  نم  فرط  هب  دبات و  یم  هک  يا  هدنشخرد  دیشروخ  .تفرگ  ارم  ترضح  یگرزب  تمظع  تبیه و  تفگ :
.تسا ترضح  تسد  نآرق  کی  مدید 

هک مهد  یم  یسک  هب  ار  نآرق  نیا  نم  دندومرف : اقآ  .مدرک  بدا  ضرع  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  رـضحم  هب  نم  دندمآ ، هک  کیدزن 
.دشاب ظفح  ار  هراکملا » دقع  هب  لحت  نم  ای   » ياعد

تقیقح فراعم ، تقیقح  ینعی  دـهدب ، نآرق  یـسک  هب  موصعم  ماما  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  نآرق و  .دنتـسه  نیلقث  اـم  نید  تقیقح 
مه هیده  نآ  قطان و  نآرق  هدـنهد  .تساج  نیمه  تسا  یبوخ  هچ  ره  .دـنهد  یم  امـش  هب  ار  اه  یبوخ  همه  دـیحوت و  تقیقح  نید ،

.تسا تماص  نآرق 

دقع هب  لحت  نم  ای   » .مدرک ندناوخ  هب  عورش  .مناوخ  یم  امش  يارب  متفگ : .متسه  دلب  ار  اعد  نآ  هک  مدید  ایور  ملاع  رد  نم  تفگ :
.درک میدقت  نم  هب  ار  نآرق  مه  اقآ  .مندناوخ  اقآ  تمدخ  ناور  ار  اعد  نیا  ...هراکملا »

متسناد یمن  متشادن ، راک  رـس و  اهاعد  نآرق و  اب  نوچ  نم  یلو  .متـسه  ظفح  مه  ار  اعد  مدید  .مدش  رادیب  باوخ  نیا  ندید  زا  دعب 
متشاد کش  و 
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یم وا  زا  مور  یم  .تسا  ملاع  نالف  ام  هناخ  کیدزن  متفگ : .مدوبن  انـشآ  لئاسم  نیا  اب  نوچ  .هن  اـی  دراد ، دوجو  ییاـعد  نینچ  الـصا 
ار اعد  تسا و  هیداجس » هفیحـص   » ياعد هلب ، متفگ : میراد ؟ ییاعد  نینچ  منیبب  مدز ، گنز  مدمآ  هک  دهـشم  زا  هک  تسا  نیا  .مسرپ 

.مداد ناشن  وا  هب  مدرک و  زاب 

اعد نیا  ندـناوخ  اب  دارفا  زا  يرایـسب  .دـهد  یم  یبیجع  شمارآ  کی  دـنک ، ظفح  دـناوتب  یـسک  رگا  هک  تسا  ییاهاعد  زا  اعد  نیا 
.دنا هدرک  تینارون  شمارآ و  ساسحا 
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عبانم تسرهف  ، اهاعد تایاور و  تسرهف  ، تایآ تسرهف  : اه تسرهف 

هراشا
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تایآ تسرهف 

188 .....................شوُْفنَْملا ِنْهِْعلاَک  لاَبِْجلا  ُنوُکَتَو  ِثُوْثبَْملا  ِشاَرَْفلاَک  ُساَّنلا  ُنوُکَی  َمْوَی 

110 ..............................................ٍنیِقَی ٍإَبَِنبٍإَبَس  ْنِم  َُکْتئِجَو  ِِهب  ْطُِحت  َْمل  اَِمب  ُتْطَحَأ 

58،26  ........................................................................... ْمَُکل ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدا 

134 .................................................ابیِسَح َْکیَلَع  َمْوَْیلا  َکِسْفَِنب  یَفَک  ََکباَتِک  ْأَْرقا 

188 ........................................................ُهَعِراَْقلا اَم  َكاَرْدَأ  اَمَو   »ً ُهَعِراَْقلا اَم   ً ُهَعِراَْقلا

139 ..........................................................................ضْرَْألاَو ِتاَواَمَّسلا  ُرُون  ُهَّللا 

61  ............................................................................. ِمُوْلعَْملا ِْتقَْولا  ِمْوَی  َیلِإ 

181  .............................................................. یَنْغَتْسا ُهآَر  ْنَأ  یَغْطََیل  َناَْسنِْإلا  َّنِإ 

72  ................................ َنیِرِخاَد َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَس  ِیتَداَبِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْسَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 

187  ............................................ ْمِهِسُْفنَِأب اَم  اوُرِّیَُغی  یَّتَح  ٍمْوَِقب  اَم  ُرِّیَُغی  َال  َهَّللا  َّنِإ 

180،61  ................................................................................. یَلْعَْألا ُمُکُّبَر  اَنَأ 

60  ............................................................................ َنُوثَْعُبی ِمْوَی  َیلِإ  ِینْرِْظنَأ 

21  ........................................................................... ُنیِعَتْسَن َكاَّیِإَو  ُُدبْعَن  َكاَّیِإ 

138  ........................................................................ اَهوُدَتْعَت اَلَف  ِهَّللا  ُدوُدُح  َْکِلت 

22  .............................................................................. َنیَِملاَْعلا ِّبَر  ْنِم  ٌلیِْزنَت 

179  ................................................ ِْهَیلِإ ِینَنوُعْدَی  اَّمِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ُنْجِّسلا  ِّبَر  َلاَق 
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191،29  ...................... راَّنلا َباَذَع  اَِنقَو  ًهَنَسَح  ِهَرِخْآلا  ِیفَو  ًهَنَسَح  اَْینُّدلا  ِیف  اَِنتآ  اَنَّبَر 

172  ............................................................. َنیِِملاَّظلا َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناَْحبُس 

170  ................................................................................ ِءْوَّسلا ُهَِرئاَد  ْمِْهیَلَع 

27  .................................................................................... ْمُکْرُکْذَأ ِینوُرُکْذاَف 

189  ............................................... ٍهَیِضاَر ٍهَشیِع  ِیف  َوُهَف  ُُهنیِزاَوَم  ْتَلُقَث  ْنَم  اَّمَأَف 

29  ........................... َنُوثَْعُبی ِمْوَی  َیلِإ  ِِهنَْطب  ِیف  َِثبََلل  َنیِحِّبَسُْملا  َنِم  َناَک  ُهَّنَأ  َالْوَلَف 

149  .................................................................................. ِیل اُوبیِجَتْسَْیلَف 

109  ......................................................................... ٌمِیلَع ٍْملِع  يِذ  ِّلُک  َقْوَف 

116  ................. َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلا  َلِیبَس  ِّناَِعبَّتَت  َالَو  اَمیِقَتْساَف  اَمُُکتَوْعَد  ْتَبیِجُأ  ْدَق  َلاَق 

ْنِم َُّدق  ُهُصیِمَق  َناَک  ْنِإَو  َنِیبِذاَْکلا  َنِم  َوُهَو  ْتَقَدَصَف  ٍُلُبق  ْنِم  َُّدق  ُهُصیِمَق  َناَک  ْنِإ  اَِهلْهَأ  ْنِم  ٌدِهاَش  َدِهَشَو  یِـسْفَن  ْنَع  ِیْنتَدَواَر  َیِه  َلاق 
107  ............... َنِیقِداَّصلا َنِم  َوُهَو  َْتبَذَکَف  ٍُربُد 

71  ........................................................................... اَمُُکتَوْعَد ْتَبیِجُأ  ْدَق  َلاَق 

178  ........................... اًَدلَو ُهَذِخَّتَن  ْوَأ  اَنَعَْفنَی  ْنَأ  یَسَع  ُهُوُلتْقَت  َال  ََکلَو  ِیل  ٍْنیَع  ُتَُّرق 

ِّلُک یَلَع  َکَّنِإ  ُْریَْخلا  َكِدَِیب  ُءاَشَت  ْنَم  ُّلُِذتَو  ُءاَشَت  ْنَم  ُّزُِعتَو  ُءاَشَت  ْنَّمِم  َْکلُْملا  ُعِْزنَتَو  ُءاَشَت  ْنَم  َْکلُْملا  ِیتُْؤت  ِْکلُْملا  َِکلاَم  َّمُهَّللا  ُِلق 
115  ......................................... ٌریِدَق ٍءْیَش 

172  ............................................................................ ِهَّللا ِْدنِع  ْنِم  ٌّلُک  ُْلق 

21،20  ......................................................... ْمُکُؤاَعُد َالَْول  یِّبَر  ْمُِکب  ُأوَبْعَی  اَم  ُْلق 

21  ................................................................................... ٌدَحَأ ُهَّللا  َوُه  ُْلق 

135  .......................................................... اًبیِسَح َْکیَلَع  َمْوَْیلا  َکِسْفَِنب  یَفَک 

62  ...................... اًروُظْحَم َکِّبَر  ُءاَطَع  َناَک  اَمَو  َکِّبَر  ِءاَطَع  ْنِم  ِءَالُؤَهَو  ِءَالُؤَه  ُّدُِمن  الُک 
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151  ............................................................................ ْمُکَّنَدیِزََأل ُْمتْرَکَش  ِْنَئل 

171،170،29،28،27  ...................... نیِِملاَّظلا َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناَْحبُس  َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  َال 

اَهَأَْربــــــَن ْنَأ  ِلــــــْبَق  ْنــــــِم  ٍباـــــَـتِک  ِیف  اَّلِإ  ْمُکــــــِـسُْفنَأ  ِیف  اــــــَلَو  ِضْرـَأـــــْلا  ِیف  ٍهَبیــــــِـصُم  ْنــــــِم  َباـــــَـصَأ  اــــــَـم 
185،177 .................................................................................................................

171  .................. َکِسْفَن ْنِمَف  ٍهَئِّیَس  ْنِم  ََکباَصَأ  اَمَو  ِهَّللا  َنِمَف  ٍهَنَسَح  ْنِم  ََکباَصَأ  اَم 

72،21  ........................................................... ْمُکُؤاَعُد َالَْول  یِّبَر  ْمُِکب  ُأوَبْعَی  اَم  ُْلق 

21  .................................................................................... ِنیِّدلا ِمْوَی  ِِکلاَم 

َنوُدــُـشْرَی ْمـُـهَّلََعل  ِیب  اوــُنِمُْؤْیلَو  ِیل  اُوبیِجَتــْـسَْیلَف  ِناــَـعَد  اَذِإ  ِعاَّدـــلا  َهَوـــْعَد  ُبــیِجُأ  ٌبــیِرَق  یِّنِإــَـف  یِّنَع  يِداــَـبِع  َکـــَلَأَس  اَذِإَو 
148 ..................................................................................

76  .......................................................................... ُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا  َوُه  ُهَّللاَو 

104  ............................................................................. ْرَْهنَت اَلَف  َِلئاَّسلا  اَّمَأَو 

189  ............................................................ ٌهَیِواَه ُهُّمُأَف  ُُهنیِزاَوَم  ْتَّفَخ  ْنَم  اَّمَأَو 

62 ................................................اُولُعَو اًْملُظ  ْمُهُسُْفنَأ  اَْهتَنَْقیَتْساَو  اَِهب  اوُدَحَجَو 

156  ..................... َنیِرِساَْخلا َنِم  ُْمتْحَبْصَأَف  ْمُکاَدْرَأ  ْمُکِّبَِرب  ُْمْتنَنَظ  يِذَّلا  ُمُکُّنَظ  ْمُِکلَذَو 

23 ................................................................................ِهلضَف نِم  هللاٍولَئَسَو 

147،130  ................................................... اًرُوب اًمْوَق  ُْمْتنُکَو  ِءْوَّسلا  َّنَظ  ُْمْتنَنَظَو 

َمَّنَهَج َنُولُخْدَیــــــَـس  ِیتَداـــــَـبِع  ْنـــــَـع  َنوُِربْکَتــــــْـسَی  َنــــــیِذَّلا  َّنِإ  ْمـــــَُـکل  ْبِجَتــــــْـسَأ  ِینوـــــُـعْدا  ُمـــــُـکُّبَر  َلاـــــَـقَو 
23 .........................................................................................................َنیِرِخاَد

190 ......................ٍه -ّ ّباَد ْنِم  اَهِرْهَظ  یَلَع  َكَرَت  اَم  اُوبَسَک  اَِمب  َساَّنلا  ُهَّللا  ُذِخاَُؤی  َْولَو 

187  .......................... ٍرِیثَک ْنَع  وُفْعَیَو  ْمُکیِْدیَأ  ْتَبَسَک  اَِمبَف  ٍهَبیِصُم  ْنِم  ْمَُکباَصَأ  اَمَو 

اّمَلَف َنیِِحلاَّصلا  َنِم  َّنَنوُکََنلَو  َّنَقَّدَّصََنل  ِِهلْضَف  ْنِم  اَناَتآ  ِْنَئل  َهَّللا  َدَهاَع  ْنَم  ْمُْهنِمَو 
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اُوناَـک اَِـمبَو  ُهوُدَـعَو  اَـم  َهَّللا  اوُفَلْخَأ  اَِـمب  ُهَنْوَْقلَی  ِمْوَی  َیلِإ  ْمِِهبُوُلق  ِیف  اًـقاَِفن  ْمُهَبَقْعَأَـف  َنوُضِْرعُم  ْمُهَو  اْوَّلَوَتَو  ِِهب  اُولَِخب  ِِهلْـضَف  ْنِم  ْمُهاَـتآ 
95  .................................................... َنُوبِذْکَی

138 ...............................................................ِدیِرَْولا ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحنَو 

َّدَعَأَو ْمُهَنََعلَو  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َبِضَغَو  ِءْوَّسلا  ُهَِرئاَد  ْمِْهیَلَع  ِءْوَّسلا  َّنَظ  ِهَّللِاب  َنیِّناَّظلا  ِتاَکِرْشُْملاَو  َنیِکِرْشُْملاَو  ِتاَِقفاَنُْملاَو  َنیِِقفاَنُْملا  َبِّذَُعیَو 
169 ...................اًریِصَم ْتَءاَسَو  َمَّنَهَج  ْمَُهل 

ِیتَّنَج ِیلُخْداَو  يِداـــــــَـبِع  ِیف  ِیلُخْداــــــــَـف  ًهَّیــــــــِـضْرَم  ًهَیــــــــِـضاَر  ِکِّبَر  َیلِإ  یِعِجْرا  ُهَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اــــــــَُـهتَّیَأ  اــــــــَـی 
39 ......................................................................................................

162  .............................................................. َنوُعِراَّزلا ُنَْحن  ْمَأ  ُهَنوُعَرْزَت  ُْمْتنَأَأ 

224 ص :

تباجا رارسا  www.Ghaemiyeh.comاعد و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 270زکرم  هحفص 243 

http://www.ghaemiyeh.com


اهاعد تایاور و  تسرهف 

205  ....................... دوسألا رجحلا  یلإ  رظنت  الأ 

133  ....................................... نیدوجألا دوجأ 

154 .........................هنجلا هولخدأو  هبذک  اوزیجأ 

ءاعدــــــــــــــــــــــلا ضرـــــــــــــــــــــألا  یف  لــــــــــــــــــــــجو  زع  هللا  یلإ  لاــــــــــــــــــــــمعألا  بـــــــــــــــــــــحأ 
75 .................................................................................................................

26  ...... ءاعدلا ضرألا  یف  هللا  یلإ  لامعألا  بحأ 

ارــــشف ارــــش  نإ  اریخف و  اریخ  نإ  یب  نمؤـــملا  يدـــبع  نـــظ  دــــنع  اـــنأ  لوـــقی  لـــجو  زع  هللا  ناـــف  هللااـــب  نـــظلا  نـــسحأ 
162 .............................................

هنم کبیـــــــــــــصن  لواـــــــــــــنتتف  هرـــــــــــــس  هــــــــــــیف  هللا  حرطی  رجحب  وـــــــــــــل  کـــــــــــــنظ و  نـــــــــــــسحأ 
204 .............................................................................................

84  ......................................... هتباجإ اورخأ 

ملعت ـــــال  تـــــنأو  هاـــــضر  قـــــفاو  اـــــمبرف  هتعاـــــط  نـــــم  ائیــــــش  نرغــــــصتست  ـــــالف  هتعاـــــط  یف  هاــــــضر  یفخأ 
38 ................................................................

یف هوعد  هل  بجتسی  مل  هنأ  نمؤملا  ینمتیف  ....و  اذک  اذک و  کباوت  کتباجإ و  ترخا  ینتوعد و  يدبع  هللا  لاق  همایقلا  موی  ناک  اذا 
ایندلا

85  ...................... باوثلا نسح  نم  يری  امم 

108  ............................ هللا الإ  هلإ  نأ ال  دهشأ 

113  .................... حیبقلا رتس  لیمجلا و  رهظأ 
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نیلوــــــــألا رمأ  هــــــــیلع  حلـــــــــص  تاــــــــملظلا و  هــــــــل  تقرـــــــــشأ  يذــــــــلا  کــــــــهجو  روــــــــنب  ذوــــــــعأ 
174 ............................................................................نیرخآلاو

127  .................... هللااب نظلا  ءوس  رئابکلا  ربکأ 

133  ..................................... نیمرکألا مرکأ 

194 ...............................اریخ اهل  ربع  ناک  الا 

177  ............................ قطنملاب لکوم  ءالبلا 

192 ....................لوقلاب وا  قطنلاب  لکوم  ءالبلا 

203  .................. لوقلا قطنملاب و  لکوم  ءالبلا 

همحرلا هرفغملا و  هرخـــــــــــــــــآلا  یف  هیفاــــــــــــــــــعلا و  هحــــــــــــــــــصلا و  ایندــــــــــــــــــلا  یف  هنــــــــــــــــــسحلا 
191 ..........................................................................................

هریغ ءاـــــــــــشی  اـــــــــــم  لـــــــــــعفی  ـــــــــــال  ءاــــــــــــشی و  اــــــــــــم  لــــــــــــعفی  يذــــــــــــلا  دــــــــــــمحلا هللا 
67 ..........................................................................................................

131  . هنع ضرعأ  نم  یلع  لبقی  يذلا  وه  نانحلا 

25 ..........................................لضفا ءاعدلا 

37،22  ................................ هدابعلا خم  ءاعدلا 

193 .................................ربعت ام  یلع  ایؤرلا 

ءوــــــــسلا ربخلاــــــــب  یتأــــــــی  ءوــــــــسلا  لــــــــجرلا  حـــــــــلاصلا و  ربخلاــــــــب  یتأــــــــی  حـــــــــلاصلا  لـــــــــجرلا 
194 .......................................................................................

یف هــــــفخی  مـــــــل  لـــــــیلقلا  یف  هللا  فـــــــخی  مـــــــل  نـــــــم  رئاـــــــبکلا و  یلإ  قرط  بونذـــــــلا  نـــــــم  راغـــــــصلا 
45 ...................................................................ریثکلا

ماـــــــــــــع لـــــــــــــک  یف  اذــــــــــــــه و  یماــــــــــــــع  یف  مارحلا  کــــــــــــــتیب  جــــــــــــــح  ینقزرا  مـــــــــــــهللا 
52 .................................................................................................
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94  ................................. فافکلا هقزرا  مهللا 

تاملــــــــــــــــــــسملا نیملــــــــــــــــــــسملا و  تاــــــــــــــــــــنمؤملاو و  نینمؤــــــــــــــــــــملل  رفغا  مـــــــــــــــــــهللا 
32 ...................................................................................................

51  ..... عئاج لک  عبشأ  مهللا  ریقف  لک  نغأ  مهللا 
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یبنذ نم  مظعأ  كوفعف  اـمیظع  كدـنع  یبنذ  ناـک  نإ  مهللا  یبـنذ  نم  عسوأ  کـتمحر  نإ  یلمع و  نم  یجرأ  کـترفغم  نإ  مهللا 
مل نإ  مهللا 

محرآ اــی  کــتمحرب  ءیـــش  لــک  تعـــسو  اــهنأل  ینعـــست  ینغلبت و  نأ  لــهآ  کــتمحرف  کـــتمحر  غــلبآ  نأ  ـــالهأ  نــکأ 
30 ................................نیمحارلا

فعاـــــــف انـــــــسفنأ  اـــــــنملظ  دـــــــق  اـــــــنملظ و  نــــــمع  وـــــــفعن  نأ  کـــــــباتک  یف  تــــــلزنا  کـــــــنا  مـــــــهللا 
103 ............................................................................انع

99،27  ............ دمحم لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا 

31  . ادبأ نیع  هفرط  یسفن  یلإ  ینلکت  الو  مهللا 

192  ........................... هحلاصلا ءانسحلا  هأرملا 

159  ....................... كریغ یل  نم  یبر  یهلإ و 

176  .................... روفغ بر  نم  روهط  یمحلا  نإ 

38 .......................هعبرأ یف  هعبرأ  یفخأ  هللا  نا 

حلــــــــــــــــصألا ـــــــــــــــالإ  هداـــــــــــــــبعب  لــــــــــــــــعفی  ــــــــــــــــال  یلاــــــــــــــــعت  كراــــــــــــــــبت و  هللا  نا 
186 ...............................................................................................................مهل

هیخأ یلإ  خــــــألا  رذــــــتعی  اــــــمک  ایندــــــلا  یف  جوــــــحملا  نمؤــــــملا  هدــــــبع  یلإ  رذــــــتعیل  هؤاــــــنث  لــــــج  هللا  نا 
117 ...................................................................

کلذ بـــــــــــحأ  هلأـــــــــــسملا و  یف  ضعب  یلع  مهــــــــــــضعب  ساـــــــــــنلا  حاــــــــــــحلإ  هرک  لــــــــــــجو  زع  هللا  نا 
57 .....................................................................هسفنل

77  ........................ حوحللا لئاسلا  بحی  هللا  نإ 

26  ................................ لأسی نأ  بحی  هللا  نإ 

82  ................................... میرک ییح  مکبر  نإ 

یف کلذ  لجعف  هرخآلا  یف  هب  ینبذعت  نأ  دیرت  بنذ  كدنع  یل  ناک  نإ 
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190  .................................................... ایندلا

ینعاــــــــــــــــطأ نــــــــــــــــم  عــــــــــــــــیطم  اـــــــــــــــــنأ  ینـــــــــــــــــسلاج و  نــــــــــــــــم  سیلج  اـــــــــــــــــنا 
68 ...................................................................................................................

هتیوآ نــــــــم  درـــــــــشتو  هــــــــتیندأ  نــــــــم  دـــــــــعبت  وأ  هــــــــتیبر  نــــــــم  عیـــــــــضت  نأ  نــــــــم  مرکأ  تــــــــنأ 
160 ..........................................................................................

171  ............................. نیملاظلا نم  تنک  ینإ 

ام ـــــــالإ  نوـــــــکی  ـــــــال  دــــــــیرأ و  دــــــــیرت و  دواد  اـــــــی  مالــــــــسلا  هـــــــیلع  دوواد  یلإ  لــــــــجو  زع  هللا  یحوأ 
65 ............................................................................دیرأ

190 ............................................تلق امسئب 

روـــــــــــــــبقلا یف  هـــــــــــــــلحت  یتـــــــــــــــح  ریبـــــــــــــــکلا  خیــــــــــــــــشلاب  روـــــــــــــــفی  یمحلا  لـــــــــــــــب 
172 .......................................................................................................... 

180  ............................. نجسلا هترتخا  تنأ  لب 

180  .......................... نجسلا تققحتسا  اذامب 

177  ...................................... هلنت ریخلاب  لافت 

کبنذ ـــــــــــالإ  فاـــــــــــخن  ـــــــــــال  هللا و  ـــــــــــالإ  وـــــــــــجرت  ـــــــــــال  نأ  هللااـــــــــــب  نـــــــــــظلا  نـــــــــــسح 
165 .......................................................................................................... 

176  ............................... هنس هرافک  موی  یمح 

130  ........................................... نیقزارلا ریخ 

212  .... برکلا دنعو  تامهملا  تاململا و  یف  هئاعد 

125 ادحاو .................  انلمع  ناک  هتیطعأ  امب  بر 

125  ............................... ینلأست مل  ینلاس و 

ابحم یل  نــــــــــــــــک  کــــــــــــــــیلع  یقحبف  بــــــــــــــــحم  کــــــــــــــــل  یقح  اـــــــــــــــــنآ و  يدـــــــــــــــــبع 
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33 ...........................................................................................................

153  ....................................... تفتلا مل  يدبع 

153  ........................... یب کنظ  ناک  ام  يدبع و 

لوـقی لـجوزع  هللا  تعمـس  ینإـف  « نیملاـظلا نم  تنک  ینا  کناحبـس  تنأـالإ  هـلإ  ـال  » هلوـق یلإ  عزفیـال  فـیک  مـتغا  نـمل  تـبجع 
مغلا و نم  هانیجنواهبقعب 
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28 ...............................نینمؤملا یجنن  کلذکو 

211  ............. ءاد لک  نم  ءافش  هناف  ءاعدلاب  کیلع 

129  ............. هللااب نظلا  ءوس  اهعمجی  یتش  زئارغ 

................هیلإ 202 اوبغرا  و  نظلا ، هللااب  اونسحأف 

48  ........ انرودص یف  كءاجر  تبث  وانلما  ام  انکرداف 

ینتــضوع اــم  عــم  ینعنم  اــم  ینرــض  اــم  لوــقیف  عــفریف  لاــق  ایندــلا  نــم  کتـــضوع  اــم  یلإ  رظناــف  فجـــسلا  اذــه  عفراــف 
118 ..........................................

ام ــالإ  نوــکی  ــال  مــث  دـــیرت  اــمیف  کــتبعتأ  دـــیرأ  اــمل  ملـــست  مــل  نإ  دـــیرتام و  کــتیطعأ  دـــیرأ  اـــمل  تملـــسأ  نإـــف 
67 ..................................................دیرأ

باـــجعإلا هفاـــخم  هـــنع  هفرـــصاف  یتعاـــط  نـــم  ءیـــشلا  ینلأـــسی  نـــمل  نینمؤـــملا  يداـــبع  نـــم  نا  هناحبــــس  هللا  لاـــق 
120 ...........................................

142  .. هریغ بح  هللا  اهقاذأف  هللا  رکذ  نع  تلخ  بولق 

92  ............... هقیطتال ریثک  ری�  هرکش  يدؤت  لیلق 

46  ......................... ءاعد الجر  نینمؤلا  ریما  ناک 

203  ................................... لکوتلا هریطلا  هرافک 

25 .............................نسح لک  لضف و  هیف  لک 

113  ...................................... هکئالملا هارت  الئل 

هتمحر و عساو  نم  طنق  نم  یلع  طخاسلا  هبنذ  میظع  نم  هیلا  بات  نم  یلع  باوتلا  هرکذ  نع  ضرعأ  نم  یلع  لـبقملا  هللا  ـالإ  هلإ  ـال 
نم سئی 

132 ..............................................هحور لجاع 

رقفلا كدـــــــــــعی  لــــــــــضفلا و  نــــــــــع  کلذـــــــــــخی  ــــــــــالیخب  کـــــــــــتروشم  یف  نلخدـــــــــــت  ـــــــــــال 
128 ................................................................................................ 
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213 ............تختف قلغم ال  الو  تقلغأ ، امل  حتاف  ال 

66  ...................................... دیرأ ام  الإ  نوکی  ال 

139  ......................... کتموکح نم  رارفلا  نکمی  ال 

هنجلا نـــــمث  هللااــــــب  نـــــظلا  نـــــسح  ناــــــف  هللااــــــب  نـــــظلا  نــــــسحی  وــــــه  ــــــالإ و  مکدــــــحا  نتوــــــمی  ــــــال 
147 .................................................................................

105  ........................... هنوفرعت نم ال  نوعدت  مکنأل 

174 ................................یضرت یتح  یبتعلا  کل 

111 .................................متنفادت ام  متفشاکت  ول 

176  ........................................ تلق ام  کب  نکیل 

مهلوـقع تاذ  یف  مـهملک  مـهرکف و  یف  مهاــجان  داــبع  تارتـفلا  ناــمزآ  یف  ههربـلا و  دــعب  ههربــلا  یف  هءــالآ  تزع  حرب هللا  اــم 
137 .............................. 

19  ..... كدجو نم  دقف  يذلا  امو  كدقف  نم  دجو  اذام 

هکئالملا مهب  تفحو  همحرلا  مهیلع  تلزن  الإ  انیبحم  انتعیـش و  نم  عمج  هیف  ضرألا و  لهأ  لفاحم  نم  لفحم  یف  اذـه  انربخ  رکذ  ام 
ترفغتسا و 

98  ...................................... اوقرفتی نأ  یلإ  مهل 

میرک اــــــــــــی  کــــــــــــنع  کلـــــــــــــضف  نــــــــــــم  فورعملا  ـــــــــــــال  نــــــــــــظلا و  کـــــــــــــلذ  اـــــــــــــم 
161 ................................................................................................................

173  ....................................... الیمج الإ  تیأر  ام 

هللا دـــــــــبع  موئـــــــــشملا  هـــــــــنبا  اـــــــــشن  یتـــــــــح  تیبـــــــــلا  لـــــــــهأ  اـــــــــنم  ـــــــــالجر  ریبزلا  لاز  اـــــــــم 
79 ...............................................................................................

..................................................کنأش 188 ام 

155  ..... هب هنظ  دنع  هللا  ناک  الإ  اریخ  هللااب  دبع  نظ  ام 
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92  .................... یهلأ رثک و  امم  ریخ  یفکو  لق  ام 
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حتفیل هباجإلا و ال  باب  هنع  قلغی  ءاعدلا و  باب  دبع  یلع  حتفیل  هدایزلا و ال  باب  هنع  قلغی  رکـشلا و  باب  دبع  یلع  حتفیل  هللا  ناک  ام 
باب دبعل 

150  ...................... �رفغملا باب  هنع  قلغی  هبوتلا و 

81  ............ اهب طیحت  همعنب  اهیف  هللاو  الإ  هیلب  نم  ام 

هقارإ ماـــــــعطلا و  ماــــــــعطإ  نـــــــم  هـــــــیلإ  بـــــــحأ  لــــــــج  زع و  هللا  یلإ  هـــــــب  برقتی  ءیــــــــش  نـــــــم  اــــــــم 
............................................................................ءامدلا 100

166 .انظ کب  نسحا  نمع  حفصلا  نم  تدعو  ام  زجنتم 

کیلإ یعیفـــــــــــــــش  کــــــــــــــل  یبــــــــــــــح  کــــــــــــــیلع و  یلیلد  ـــــــــــــــالوم  اـــــــــــــــی  یتــــــــــــــفرعم 
161 .............................................................................................................

133  .............................................. نیصاعلا أجلم 

133  ............................................ دورطم لک  أجلم 

هلزنم یلإ  دری  یتــح  لیفارــسإ  لــیئاکیم و  لــیئربج و  هعیــش  لــج  زع و  هللا  دــیری  وــهو  مالــسلا  هــیلع  نیـــسحلا  ربــق  راز  نــم 
25 .....................................

200  ........................... هنظ قدصف  اریخ  کب  نظ  نم 

79  ..... رقتفا دقف  هلضف  نم  لج  زع و  هللا  لأسی  مل  نم 

ائیـش کیلع  بتکأ  کلذ و ال  ترفغ  دـق  یلاعت  كرابت و  هللا  لوقیف  لمعلا  لمع  اـمبر  دـبعلا  ناـف  هرخؤی  ـال  هلجعیلف و  ریخب  مه  نم 
43  ..................... ادبأ

ادـبأ ائیـش  بتکأ  ـالو  کـل  ترفغ  دـق  یلاـعت  كراـبت و  هللا  لوقیف  لـمعلا  لـمع  اـمبر  دـبعلا  هللا  هرخؤـی  ـال  هلجعیلف و  ریخب  مه  نم 
39 .................................

ادـبأ اهدـعب  کـل  رفغأ  ـال  یلـالج  یتزع و  لوـقیف و  هناحبـس  هللا  هاریف  هئیــسلا  دـبعلا  لـمع  اـمبر  هناـف  اـهلمعی  ـالف  هئیــسب  مـه  نـم 
44 ..............................

79  ................................................ تیبلا لهأ  انم 
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141 ....................................................بیجملا معن 

ملعت ـــــال  تــــنأ  هتباـــــجإ و  قــــفاو  اـــــمبرف  هئاـــــعد  نــــم  ائیـــــش  نرغـــــصتست  ـــــالف  هتوـــــعد  یف  هتباـــــجإ  یفخأ  و 
46 ......................................................................

ملعت ـــال  تـــنأو  هتیـــصعم  هطخـــس  قـــفاو  اـــمبرف  هتیـــصعم  نـــم  ادـــبع  نرغـــصتست  ـــالف  هتیــــصعم  یف  هطخــــس  یفخأ  و 
43 ......................................................

ملعت ـــــال  تــــنأ  هــــیلو و  نوـــــکی  اـــــمبرف  هللا  دـــــیبع  نـــــم  ادـــــبع  نرغـــــصتست  ـــــالف  هداـــــبع  یف  هـــــیلو  یفخأ  و 
48 ..........................................................................

بحأ هللا  لوسر  دـمحم  لآ  نم  هللا  ءایلوأ  قوقحب  فارتعالا  دـعب  هللااب و  نامیإلا  دـعب  ئـشب  لج  زع و  هللا  نورکـشت  مکنأ ال  اوملعاو 
مکتنواعم نم  مکیلا 

كراـبت و هللا  هصاـخ  نـم  ناـک  کــلذ  لــعف  نـم  ناــف  مـهبر  ناــنج  یلإ  مهتربـعم  یه  یتـلا  مهاــیند  یلع  نینمؤـملا  مکناوخــإل 
40 ...............................یلاعت

هباـیتغا هقلخ و  ءوس  هئاـجر و  نم  هریـصقت  هللااـب و  هنظ  ءوسب  ـالإ  رافغتـسإلا  هبوتلا و  دـعب  اـنمؤم  هللا  بذـعیال  وه  ـالإ  هلإ  ـال  يذـلا  و 
201  ............... نینمؤملل

نأ ییحتـسی  تاریخلا  هدـیب  میرک ، هللا  نأل  نمؤملا  هدـبع  نظ  دـنع  هللا  ناک  الإ  هللااب  نمؤم  دـبع  نظ  نسحیال  وه ، الإ  هلإ  ـال  يذـلاو 
نمؤملا هدبع  نوکی 

202  .............. هءاجر هنظ و  فلخ  مث  نظلا ، هب  نسحأ  دق 

106  ............................... انم مکل  ابح  دشأ  هللا  نا  هللاو 

دحأ مــــکنم  جـــــح  اـــــم  اـــــسأر و  جـــــحلا  متکرتــــل  هربـــــق  لـــــضفب  هتراـــــیز و  لـــــضفب  مکتثدـــــح  ینا  وــــل  هللاو 
24 ..............................................................................

یتجاـــــح ءاـــــضقب  ـــــالإ  یندرت  ـــــالف  ـــــالئاس  کـــــتئج  دــــــق  اـــــنباوبأ و  نـــــع  ــــــالئاس  درن  ــــــال  نأ  اــــــنترمأ  و 
103 ...................................................................................
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راـــــــنلا نــــــم  اـــــــنباقر  قتعاـــــــف  كؤاـــــــقرأ  نــــــحنو  اـــــــنامیأ  تــــــکلم  اـــــــم  یلإ  ناـــــــسحإلاب  اـــــــنترمأ  و 
104 .........................................................................................

هلالـــــــــــضلا �ریح  هلاـــــــــــهجلا و  نـــــــــــم  كداـــــــــــبع  ذقنتـــــــــــسیل  کـــــــــــیف  هـــــــــــتجهم  لذـــــــــــب  و 
106 ........................................................................................................

213 ءایشألا .  کتدارإ  یلع  تضمو  ءاضقلا ، کتردقب  يرجو 

120  ............... بجعلاب یتدابع  دسفت  کل و ال  یندبع  و 

یلع کـــــــــــب  ناـــــــــــک  ناوـــــــــــه  نــــــــــم  ایندـــــــــــلا  یف  کـــــــــــتجوحا  اـــــــــــم  یلـــــــــــالج  یتزع و  و 
118 ........................................................................................................

برکلا دــــــنع  هـــــملم و  هـــــب  تـــــلزن  وأ  هـــــمهم  هـــــل  تــــــضرع  اذإ  مالــــــسلا  هــــــیلع  هئاــــــعد  نــــــم  ناــــــک  و 
212 ...................................................................................

165  ............................................. کبنذ الإ  فاخت  الو 

128  .............................. رومألا کیلع  فعضی  انابج  الو 

129  ........................ دوجلاب هرشلا  کل  نیزی  اصیرح  الو 

140  ............................. کتموکح نم  رارفلا  نکمی  الو 

37  ................ کیلإ عرضتلا  الإ  کطخس  نم  یجنی  الو 

هقداص كدـیحوتب  تقطن  نسلأ  یلع  هدـجاس  کتمظعل  ترخ  هوجو  یلع  رانلا  طلـستأ  ئـالوم  یهلإ و  يدیـس و  اـی  يرعـش  تیل  و 
160 ...................... 

طق نمؤم  یطعأ  ام  وه  الإ  هلإ  يذلا ال  هربنم و  یلع  وه  لاق و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نأ  مالـسلا  هیلع  یلع  باتک  یف  اندجو 
ایندلا و ریخ 

نینمؤـــــملا باـــــیتغا  نــــع  فـــــکلا  هـــــقلخ و  نـــــسح  هـــــل و  هئاـــــجر  و  هللااـــــب ، هـــــنظ  نـــــسحب  ـــــالإ  هرخـــــآلا 
199 ...........................................................................

180 یننوعدی ...............  ام  یلإ  بحأ  هیفاعلا  تلق  اله 

کحلـــــــــــــــصی اــــــــــــــم  ینملعت  ــــــــــــــال  کــــــــــــــترمأ و  اــــــــــــــمیف  ینعطأ  مدآ  نــــــــــــــبا  اـــــــــــــــی 
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70 ...................................................................................................................

175 ...............................هلاعف لک  یف  دومحملا  هللا  ای 
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هتوــــــــــــص بــــــــــــحأ  هــــــــــــبحا و  یناـــــــــــــف  يدـــــــــــــبع  هجاـــــــــــــح  سبحا  لـــــــــــــیئربج  اـــــــــــــی 
119 ..................................................................................................................

ثیحب يدحو  مهبـساحاف  اضیأ  كدنع  اهفـشک  هرکا  اناف  كریغ  دنع  مهبویع  فشک  تهرک  اذاف  کنم  يدابعب  فأرآ  انآ  یبیبح  ای 
مهتارثع یلع  علطی  ال 

134 يریغ .......................................................... 

اوحبرتـــــــــــل نــــــــــکلو  مـــــــــــکیلع  حـــــــــــبر  مـــــــــــکقلخأ  مـــــــــــل  يداـــــــــــبعل  لـــــــــــق  دؤاد  اـــــــــــی 
164 ................................................................................................................. 

نم مهلاصوأ  تعطقتو  یلإ  اقوش  اوتأمل  مهیصاعم  كرت  یلإ  یقوشو  مهب  یقفرو  مهل  يراظتنا  فیک  ینع  نوربدملا  ملعی  ول  دواد  ای 
131 یتبحم ....... 

یلع نیلبقملاـــــــــــــــــب  یتدارإ  فـــــــــــــــــیکف  ینع  نیربدـــــــــــــــــملاب  یتدارإ  هذــــــــــــــــــه  دواد ! اـــــــــــــــــی 
132 ................................................................................................... 

نأ وجرن  نحن  كانوعد و  انیلع و  رتست  نأ  اوجرن  نحن  كانیـصع و  امیظع  ءاجر  کیف  اـنل  نإ  اریثک  ـالیوط  ـالمأ  یف  اـنل  نإ  بر  اـی 
انءاجر ققحف  انل  بیجتست 

48  ............................................................ انالوم

کج یننکـــــــــــــــــــست  یتـــــــــــــــــــئیطخ و  یل  رفغت  نأ  کـــــــــــــــــــب  ینظ  ناـــــــــــــــــــک  بر  اـــــــــــــــــــی 
153 .............................................................................................................

153  ............................... اذه کب  ینظ  ناک  ام  بر  ای 

اری� هتایح  نم  هعاس  یب  نظ  ولو  طق  اری�  هتاـیح  نم  هعاـس  اذـه  یب  نظ  اـم  یناـکم  عاـفتراو  یئـالبو  یئـالآ  یتزعو و  یتکئـالمای 
153  .... رانلاب هتعورام 

60  .......................... سیلبإ هقلخ  ضغبأل  باجأ  نم  ای 

127  ..... رش لل  دنع  هطخس  نمآ  وریخ  لکل  هوجرأ  نم  ای 

217 ، 216  ........................ هراکملا دقع  هب  لحت  نم  ای 

217 ................................هراکملا دقع  هب  لحت  نم  ای 
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و باعـصلا ، کتردقل  تلذ  جرفلا  حور  یلإ  جرخملا  هنم  سمتلی  نم  ایو  دئادشلا ، دح  هب  اثفی  نم  ای  و  هراکملا ، دقع  هب  لحت  نم  ای 
کفطلب تببست 
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213  ...................................................... بابسألا

142،141  ........................................ بیبحلا معن  ای 

133  ............................................. بیسحلا معن  ای 

135  ................................................ بیقرلا معن  ای 

135  .............................................. بیبطلا معن  ای 

140،137  ......................................... بیرقلا معن  ای 

142 ................................................لیفکلا معن  ای 

140  .............................................. بیجملا معن  ای 

143 ..............................ریصنلا معن  ای  یلوملا  معن  ای 

143  ............................................... لیکولا معن  ای 

95  ................................. هبلعث حیو  ای  هبلعث ، حیو  ای 

هریبــــــــــــک نیعبــــــــــــس  هــــــــــــیخأ  هــــــــــــیلع  رتــــــــــــسی  نأ  نمؤــــــــــــملا  یلع  نمؤــــــــــــملل  بــــــــــــجی 
113 ..................................................................................................... 

175  ...................... هریطلا هرکی  نسحلا و  لأفلا  بحی 
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عبانم تسرهف 

میرک نآرق  .1

.ش  1384 1426 ق -  موس ، پاچ  مق ، نایراصنا ، نیسح ، نب  یلع  يدوعسم ، هیصولا /  تابثا  .2

.ق  1413 لوا ، پاچ  مق ، دیفملا ، خیش  هیفلال  یملاعلا  رمتؤملا  دمحم ، نب  دمحم  دیفم ، صاصتخالا /  .3

.ق  1412 لوا ، پاچ  مق ، یضرلا ، فیرشلا  دمحم  نب  نسح  یملید ، یملیدلل / )  ) باوصلا یلإ  بولقلا  داشرا  .4

.ق  1409 مود ، پاچ  نارهت ،  ، هیمالسالا بتکلا  راد  یسوم ، نب  یلع  سوواط ، نبا  لامعالا /  لابقا  .5

.ش  1376 مشش ، پاچ  ، نارهت یچباتک ، یلع ، نب  دمحم  هیوباب ، نبا  قودصلل /  یلامألا  .6

.ق  1414 لوا ، پاچ  مق ، هفاقثلا ، راد  نسحلا ، نب  دمحم  یسوط ، یسوطلل /  یلامألا  .7

.ق  1403 مود ، پاچ  توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  یقت ، دمحم  نب  رقاب  دمحم  یسلجم ، راونالاراحب /  .8

.ق  1418 لوا ، پاچ  تریب ، تاعوبطملل ، یملعألا  هسسؤم  یلماع ، یلع  نب  میهاربا  یمعفک ، نیصحلا /  عردلا  نیمألا و  دلبلا  .9
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.ق  1404 مود ، پاچ  مق ، ، نیسردم هعماج  یلع ، نب  نسح  ینارح ، هبعش  نبا  لوقعلا /  فحت  .10

.ش  1366 لوا ، پاچ  مق ، تاغیلبت ، رتفد  دمحم ، نب  دحاولادبع  يدمآ ، یمیمت  ملکلا /  ررد  مکحلاررغ و  فینصت  .11

.ق  1415 مود ، پاچ  نارهت ، ردصلا ، هبتکم  یضترم ، هاش  نب  دمحم  یناشاک ، ضیف  یفاصلا /  ریسفت  .12

.ق  1404 موس ، پاچ  مق ، باتکلا ، راد  میهاربا ، نب  یلع  یمقلا /  ریسفت  .13

.ق  1398 لوا ، پاچ  مق ، ، نیسردم هعماج  یلع ، نب  دمحم  هیوباب ، نبا  قودصلل /  دیحوتلا  .14

.ق  1407 مراهچ ، پاچ  نارهت ، ، هیمالسالا بتکلا  راد  نسحلا ، نب  دمحم  یسوط ، ماکحالا /  بیذهت  .15

.ق  1406 مود ، پاچ  مق ، رشنلل ، یضرلا  فیرشلا  راد  یلع ، نب  دمحم  هیوباب ، نبا  لامعالا /  باقع  لامعالا و  باوث  .16

.مق نایلیعامسا ، یتاعوبطم  هسسؤم  یقارنلا ، يدهم  دمحم  تاداعسلا /  عماج  .17

.ق  1380 موس ، پاچ  نارهت ، ناقهد ، تاراشتنا  نسح ، نب  دمحم  یلماع ، رح  خیش  هیسدقلا /  ثیداحألا  یف  هینسلا  رهاوجلا  .18

.ق  1409 لوا ، پاچ  مق ، مالسلا ، هیلع  يدهم  ماما  هسسؤم  ، هللا هبه  نب  دیعس  يدنوار ، نیدلا  بطق  حئارجلا /  جئارخلا و  .19

.ش  1346 ج 6 ، نارهت ، هیمالسا ، یشورفباتک  يدنواهن ، ربکا  یلع  ربانملا /  تنیز  یف  رهاوجلا  هنیزخ  .20

.ش  1362 مود ، پاچ  مق ، نیسردم ، هعماج  یلع ، نب  دمحم  هیوباب ، نبا  لاصخلا /  .21

لآ هسسؤم  یبرغم ، دمحم  نب  نامعن  نویح ، نبا  مالسإلا /  مئاعد  .22
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.ق  1385 مق ، مالسلا ، مهیلع  تیبلا 

، موس پاچ  نارهت ، نادـیواج ، تاراشتنا  نامزاس  يزاریـش ، يوجنا  مساـقلا  وبا  دیـس  ماـمتها  هب  يزاریـش /  ظـفاح  هجاوخ  ناوید  .23
.ش  1358

.ق  1414 لوا ، پاچ  ، نارهت رشنلا ، هعابطلل و  هوسألا  راد  یمق ، سابع  خیش  راحبلا /  هنیفس  .24

پاچ مق ، یفجنلا ، یـشعرملا  هللا  تیآ  هبتکم  هللا ، هبه  نب  دـیمحلادبع  دـیدحلا ، یبا  نبا  دـیدحلا /  یبا  نبال  هغالبلا  جـهن  حرـش  .25
.ق 1404، لوا

.ش  1376 لوا ، پاچ  ، مق يداهلا ، رشن  رتفد  مالسلا ، هیلع  نیسحلا  نب  یلع  هیداجسلا /  هفیحصلا  .26

.ق  1407 لوا ، پاچ  یمالسالا ، بتکلا  راد  ، دمحم نب  دمحا  یلح ، دهف  نبا  یعاسلا /  حاجن  یعادلا و  هدع  . 27

.ش  1385 لوا ، پاچ  مق ، ، يرواد یشورف  باتک  یلع ، نب  دمحم  هیوباب ، نبا  عیارشلا /  للع  . 28

، مود پاچ  ، مق مالسلا ، هیلع  يدهملا  مامالا  هسسؤم  هللارون ، نب  هللادبع  یناهفـصا ، ینارحب  لاوحالا /  فراعملا و  مولعلا و  ملاوع  . 29
.ش  1382

، لوا پاچ  مق ، رشنلل ، ءادهـشلا  دیـس  راد  نیدلا ، نیز  نب  دمحم  روهمج ، یبا  نبا  هینیدلا /  ثیداحألا  یف  هیزیزعلا  یلائللا  یلاوع  .30
.ق  1405

.ق  1378 لوا ، پاچ  نارهت ، ، ناهج رشن  یلع ، نب  دمحم  هیوباب ، نبا  مالسلا /  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  . 31

.ش  1376 لوا ، پاچ  مق ، ثیدحلاراد ، ، دمحم نب  یلع  یطساو ، یثیل   / ظعاوملا مکحلا و  نویع  .32

، دمحم نب  دحاولادبع  يدمآ ، یمیمت  ملکلاررد /  مکحلاررغ و  .33
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.ق  1410 مود ، پاچ  مق ، یمالسالا ، باتکلا  راد 

.ق  1406 لوا ، پاچ  دهشم ، ، مالسلا مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  مالسلا / هیلع  اضرلا  مامالا  یلا  بوسنملا  هقفلا  . 34

.ق  1407 مراهچ ، پاچ  نارهت ، هیمالسالا ، بتکلا  راد  قاحسا ، نب  بوقعی  نب  دمحم  ینیلک ، یفاکلا /  . 35

.ش  1356 لوا ، پاچ  فرشا ، فجن  ، هیوضترملا راد  دمحم ، نب  رفعج  هیولوق ، نبا  تارایزلا /  لماک  .36

.ش  1381 مراهچ ، پاچ  نارهت ، نامیپرشن ، يولوم ، دمحم  نیدلا  لالج  انالوم  يزیربت /  سمش  تایلک  .37

.ش  1373 نارهت ، عولط ، رشن  نوسلکین ، نیلادلونیر  مامتها  ششوک و  هب  يولوم ،)  ) یخلب دمحم  نیدلا  لالج  يونعم /  يونثم  . 38

.ش  1362 مود ، پاچ  ، نارهت يوضترم ، یحیرطلا ، نیدلا  رخف  خیشلا  نیرحبلا /  عمجم  . 39

.ق  1410 لوا ، پاچ  مق ، هیقف ، هبتکم  یسیع ، نب  دوعسم  سارف ، یبا  نب  مارو  مارو /  هعومجم  .40

.ق  1408 لوا ، پاچ  مق ، مالسلا ، هیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  یقتدمحم ، نب  نیسح  يرون ، لئاسملا /  طبنتسم  لئاسولا و  كردتسم  .41

.لوا پاچ  مق ، یتریصب ، یلع ، نب  نیدلا  نیز  یناث ، دیهش  دالوألا /  هبحألا و  دقف  دنع  داؤفلا  نکسم  .42

.ش  1385 مود ، پاچ  فجن ، هیردیحلا ، هبتکملا  نسح ، نب  یلع  یسربط ، رابخالاررغ /  یف  راونألا  هاکشم  .43

.ق  1411 لوا ، پاچ  توریب ، هعیشلا ، هقف  هسسؤم  ، نسحلا نبدمحم  یسوط ، دبعتملا /  حالس  دجهتملا و  حابصم  . 44

نب میهاربا  یمعفک ، هیقاولا / ) نامألا  هنج   ) یمعفکلل حابصملا  . 45
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.ق  1405 مود ، پاچ  مق ، یضرلاراد ، یلماع ، یلع 

.ش  1389 لوا ، پاچ  ، مق نایسدق ، رشن  پاچ و  یمق ، سابع  خیش  جاح  نانجلا /  حیتافم  .46

.ق  1412 مراهچ ، پاچ  مق ، یضر ، فیرش  لضف ، نب  نسح  یسربط ، قالخالا /  مراکم  . 47

.ق  1413 مود ، پاچ  مق ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  یلع ، نب  دمحم  هیوباب ، نبا  هیقفلا /  هرضحی  نم ال  . 48

.ش  1382 مهدزناپ ، پاچ  ، مق ترجه ، تاراشتنا  هسسؤم  یمق ، سابع  خیش  لامآلا /  یهتنم  .49

.ق  1400 نارهت ، هیمالسالا ، هبتکم  هللا ، بیبح  ازریم  ییوخ ، یمشاه  هغالبلا /  جهن  حرش  یف  هعاربلا  جاهنم  .50

.ش  1384 مود ، پاچ  دهشم ، یمالسا ، ياهشهوژپ  داینب  نسح ، نب  لضف  یسربط ، یلآللا /  رثن  . 51

.ق 1414 لوا ، پاچ  ، مق ترجه ، نیسح ، نب  دمحم  یضرلا ، فیرش  هغالبلا /  جهن  . 52

.ش  1382 مراهچ ، پاچ  نارهت ، شناد ، يایند  هدنیاپ ، مساقلا  وبا  هحاصفلا /  جهن  .53

.ق  1406 لوا ، پاچ  ناهفصا ، مالسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  هناخباتک  یضترم ، هاش  نب  نسحم  دمحم  یناشاک ، ضیف  یفاولا /  . 54

.ق  1409 لوا ، پاچ  مق ، مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  نسح ، نبدمحم  یلماع ، رح  خیش  هعیشلا /  لئاسو  . 55

ثوحبلا عمجم  هسدـقملا ، هیوضرلا  هناتـسآ  نسح ، نبدـمحم  یلماع ، رح  خیـش  مالـسلا / مهیلع  همئالا  ماـکحا  یلا  همـالا  هیادـه  . 56
.ق 1414 لوا ، پاچ  دهشم ، هیمالسإلا ،
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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